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Inledning
Under 20112013 har Kyrka för Fairtrade drivits av Sveriges kKristna rRåd (SKR) i samarbete
med Föreningen för Fairtrade Sverige, och representanter för Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan Frälsningsarmén och , Svenska Missionskyrkan, Svenska
Baptistsamfundet samt Metodistkyrkan i SverigePingst. . Verksamheten har under året
finansierats av Svenska kyrkan, samt Svenska Missionskyrkan, Svenska
Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i SverigeEqumeniakyrkan, Frälsningsarmén och
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Detta är SKR:s rapport till Svenska kyrkan om Kyrka för Fairtrades finansiärer
för verksamhetsåret 20112013. Rapporten utgår från dokumentet ”Ansökan till Svenska kyrkan

för projektet Kyrka för Fairtrade 20113/ Verksamhetsplan Kyrka för Fairtrade
20113”. som signerades av Lennart Molin och Eva-Maria Munck på SKR 2011-0328. Dokumentet innehöll en reviderad budget där överflyttade medel från verksamhetsåret
2010 var inkluderade. Avtalet med Svenska kyrkan om Kyrka för Fairtrade skrevs under 201104-07 2013-04-11 av Erik Apelgårdh och Lena FurubergAnette Nilsson på Svenska kyrkan
och Lennart MolinKarin Wiborn och Eva-Maria MunckBjörn Cedersjö på SKR 2den 2011-0415.013-04-07.
Rapporten har skrivits så att den ska bli användbar för Svenska kyrkans rapportering till Sida.
Först redogörs för projektets genomförande (i sektion A) sedan diskuteras projektets
måluppfyllelse och bidrag till förändring (sektion B) därefter tas några lärdomar och
rekommendationer upp som kan bidra till att göra projektet mer hållbart i framtiden (sektion
C).
Enligt avtalet skall en reviderad årsredovisning för hela SKR med balansräkning och
resultaträkning skickas till Svenska kyrkan senaste den 301 april mars 20122014. Svenska
kyrkans anslag ska vara möjligt att identifiera i den reviderade ekonomiska rapporten eller i ett
separat revisionsintyg.

A. Projektets genomförande
1. Vad har hänt?
Under 2009 etablerades ”Kyrka för Rättvisemärkt” som en diplomering av församlingar som
arbetar med etisk konsumtion och rättvis handel. Verksamhetens strävan har från 2009 varit att
utgöra en plattform och forum för teologisk reflektion och ekumeniska samtal kring handelsoch konsumtionsfrågor för svenska kyrkor och församlingar.
Diplomeringen designades medvetet i dialog med församlingar för att stärka dem i deras arbete
med handel, konsumtion och rättvisefrågor. Dess funktion är att vara en uppmuntran för
församlingar samt bidra till systematisering och synliggörandet av det goda arbete som
dels bedrivits sedan länge runt om i landet, varit spirande eller som tidigare inte haft
någon tydlig strategi och långsiktighet. Under 2009 var Kyrka för Fairtrade ett pilotprojekt med
fem diplomerade församlingar i slutet av året.
Under 2010 befästes Kyrka för Fairtrades i Sveriges rättvis handelsrörelse ytterligare då
ytterligare femton församlingar blev Kyrka för Fairtrade-diplomerade. Under 2011
diplomerades 23 församlingar och under 2012 diplomerades 28 församlingar enligt Kyrka för
Fairtrades kriterier. Under verksamhetsåret 2013 blev antalet
diplomerade församlingar Med de totalt 43 90 då 20 församlingar blev en Kyrka för
Fairtrade. diplomerade församlingar som finns i slutet av 2011 kan detDet kan konstateras
att verksamheten har blivit en given och välkänd del av det omfattande arbete med etisk
konsumtion och rättvis handel som bedrivs av civilsamhällets organisationer, enskilt och
gemensamt i deras olika forum och sammanhang. Kyrka för Fairtrade betraktas mer och mer
som den ekumeniska rörelsens paraply för arbete med rättvis handel. Under året
har ytterligare 23 församlingar diplomerats enligt Kyrka för Fairtrades kriterier.

Genomförda aktiviteter under verksamhetsåret 20120131
Fortsatt etablering av verksamheten

Under 20112013 har Eva-Maria Munck arbetat med verksamheten på SKR tillsammans
med Sofia Walan, projektsekreterare för Kyrkornas Globala Vecka samt Björn Cedersjö, direktor
för Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle. På Sveriges kristna råd ingår Kyrka för Fairtrade inom
arbetsområdet Fred-Rättvisa-Miljö. Eva-Maria Munck anställdes i juli 2010Under 2013 har
under året varitvar Eva-Maria anställd som koordinator på 35 % som handläggare för Kyrka för
Fairtrade. Sofia Walan arbetade med verksamheten cirka 10 % under våren 2011. Under hösten
fick Björn Cedersjö en tydligare del i verksamheten bland annat som SKR:s representant i
styrgruppen. Utöver dessa tjänster har ytterligare tjänster på SKR, i synnerhet ekonomi- och
informationstjänster, men även personalansvar varit kopplade till verksamheten Kyrka för
Fairtrade.
Förutom verksamhetens löpande arbete som att ta in ansökningar och ordna med logistik kring
diplomeringar, ägnades en stor del av vårens arbete för att förbereda, genomföra och följa
upp den inspirationsdag som anordnades den 14 maj samt aktiviteter under ett seminarium på
Fairtrades konferens ”Gör skillnad” i Stockholm den 17 mars 2011Nyhemsveckan i
juni och Almedalsveckan i juli.. Kontaktpersoner från majoriteten diplomerade församlingar
möttes på konferensen. Under våren togs gudstjänst- och andaktsmaterialet ”Låt oss inte älska
med tomma ord” fram, för att sedan användas för första gången under Politikerveckan i
Almedalen i juli. Kyrka för Fairtrade fanns närvarande genom kontaktpersoner i diplomerade
församlingar vid Ungdomsfestivalen Frizon utanför Örebro 10-14 augusti.
Under hösten ägnades stor del av arbetet med verksamheten åt att förbereda och
genomföra Kyrka för Fairtrades seminarium och närvaro vid Fair Trade Forum
i Eskilstuna Karlstad den 7-84-5 oktober 20112013. Forumet var inledningen på Fairtrade
Fokus, vecka 41 och 42, två veckor som var intensiva för verksamheten eftersom totalt tretton
församlingar diplomerades. I samband med forumet diplomerades Svenska kyrkan Eskilstuna
församling till Kyrka för Fairtrade.

Diplomering av församlingar
Kriterierna för diplomeringen Kyrka för Fairtrade är oförändrade från pilotåret 2009. Alla
församlingar som är anslutna till SKR:s medlemskyrkor och som uppfyller kriterierna får ta
emot diplomet. Under året har årsavgiften kommunicerats tillsammans i informationen om
kriterierna.Kyrka för Fairtrades kriterier är följande;

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har följande kriterier:
1. Fairtrade-märkta produkter
Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den
verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och personalfikan.
• Kyrkan eller församlingen använder regelbundet också andra Fairtrade-produkter som
frukter, kakao, choklad, fotbollar, rosor och juice.
•

2. Kunskap
Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda
sin konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, i konfirmationsundervisningar,
i sitt församlingsblad och i predikan.
•

3. Opinion
Kyrkan 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, vecka 47.
•

•

Kyrkan eller församlingen engagerar sig i Fairtrade Fokus, som 2013 infaller vecka 41-42.

4. Samarbete
Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en
sådan finns lokalt.
• Kyrkan eller församlingen samarbetar med fler goda krafter lokalt kring etiskt konsumtion
t.ex. andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, kommunen och
näringslivet.
•

•

5. Information och organisation
Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina goda idéer, berättar om sina lyckade
aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till
koordinatorn på Sveriges kristna råd.
• Varje år tar kyrkan/församlingen ett formellt beslut att fortsätta vara en Kyrka för Fairtrade.
• Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en
styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan med fördel utgöras av hela eller
delar av församlingens styrelse, internationella grupp eller missionsråd.
•

Årlig avgift från verksamhetsåret 2014
Under året har ansökande församlingar och redan diplomerade församlingar informerats om att
diplomeringen från och med verksamhetsåret 2014 kommer omfattas av en årsavgift på 1000 kr.
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. Alla Kyrka för
Fairtrade-diplomerade församlingar blir fakturerade för verksamhetsåret 2014 under mars månad.
7.
Fairtrade-märkta produkter
• Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den
verkar så som kyrkfika, möten, sammankomster, läger och personalfika.
• Kyrkan eller församlingen använder regelbundet också andra Fairtrade-produkter som
frukter, kakao, choklad, fotbollar, rosor och juice.

• Kunskap
• Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda
sin konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, i
konfirmationsundervisningar, församlingsblad och predikan.

• Opinion
• Kyrkan eller församlingen gör några utåtriktade aktiviteter eller aktioner varje år för att bilda
opinion för rättvis handel och Fairtrade.
• Kyrkan eller församlingen engagerar sig under Fairtrades kampanjveckor Fairtrade
Fokus som under 2011 är vecka 41 och 42.

• Samarbete
• Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en
sådan finns lokalt.
• Kyrkan eller församlingen samarbetar med fler goda krafter lokalt kring etiskt konsumtion
t.ex. andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, kommunen och
näringslivet.

• Information

• Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina goda idéer, berättar om sina lyckade
aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till
projektsekreteraren på Sveriges Kristna Råd.

• Varje år tar kyrkan/församlingen ett formellt beslut att fortsätta vara en Kyrka för
Fairtrade.
Informationsarbete
En stor mängd informationsinsatser genomfördes under verksamhetsåret 20112013;
• Kyrka för Fairtrades fick en ny webbplats i formatet Word Press som
lanserades den sista februarihar fortsatt utvecklats med texter och
bilder från diplomerade församlingar under vinjetten ”Så blev vi en Kyrka för
Fairtrade”. Hemsidan har haft fler än 1400 unika visningar.
• Kyrka för Fairtrade använde Fairtrades webb-forum under våren för att nå ut med
information, innan beslut togs om att forumet inte längre ska användas. I det generella
nyhetsbrevet som Fairtrade skickar ut cirka en gång i månaden samt
i ambassadörsnyhetsbrevet som går ut till alla utbildade ambassadörer (fler än 3000
personer runt om i Sverige) finns alltid information om vad som är på gång i forumen på
Fairtrades hemsida. Därmed har Kyrka för Fairtrades aktivitet synts i uppskattningsvis mer
än hälften av dessa utskick.
• Kyrka för Fairtrade utkom med 5 nyhetsbrev under 20112013 som gick ut till mer
än 200 500 mottagare. Samtliga utskickade nyhetsbrev finns har även funnits att ladda ner
från hemsidan.
• Kyrka för Fairtrade har funnits med på flera kyrkokonferenser och årsmöten
arrangerade av SKR:s medlemskyrkor och deras ungdomsorganisationer samt
vid både lokalta och regionalt. a samlingar.Under politikerveckan Almedalsveckans fanns
Kyrka för Fairtrade närvarande genom ett frukostseminarium och morgonbön.
• Flera diplomerade kyrkor har vid regionala eller kontraktsvisa (i Svenska
kyrkan) samlingar i sina nätverk haft informationsbord om diplomeringen.
• Sedan flera år tillbaka inkluderar rättvis handelsgrossisterna The House of Fairtrade och
Sackéus Kyrka för Fairtrades flyers i sina leveranser till församlingar. Inför Fairtrade fokusveckorna genomförde båda grossisterna varsitt utskick av produktkataloger där information
om Kyrka för Fairtrade också inkluderas.

Materialproduktion
Roll-up och diplom
I takt med att fler församlingar bli diplomerade beställdes ytterligare två roll-up för
församlingarna att låna vid sina diplomeringar. Dessa bekostades av medel som kunde flyttas
över från verksamhetsåret 2010. Diplom till de diplomerade församlingarna
har löpande tillverkats, tryckts, ramats in och skickats ut inför diplomeringstillfällena.
Pluggannonser och banners
I början av året togs web-banners och pluggannonser fram. Pluggannonserna bekostades av
Svenska kyrkan och web-bannerna av projektets budget med överflyttade medel från
verksamhetsåret 2010.
Pluggannonser och web-banner finns i två utföranden, dels med texten ”Förändra världen – Bli
en Kyrka för Fairtrade” samt med budskapet ”Vi vill förändra världen – Därför är vi en Kyrka för
Fairtrade”. Tanken är församlingar i sin kommunikation ska kunna ha användning av dessa
verktyg. Alla diplomerade församlingar har fått information och
påminnelser om kommunikationsmaterialet som funnits för nedladdning i olika format på
hemsidan från början av året.

Gudstjänst- och andaktsmaterial med tema rättvis handel
Under våren 2011 arbetades ett gudstjänst- och andaktsmaterial med tema rättvis handel fram.
Detta blev färdigt i maj 2011 och användes för första gången vid en morgonbön under
politikerveckan i Almedalen. Flera texter i gudstjänst- och andaktsmaterialet översattes från
engelska material av Fairtrade Foundation och Traidcraft.
Gudstjänst- och andaktsmaterialet har visat sig mycket användbart. Församlingar som
diplomerats under 2011 har använt materialet i sin helhet eller som plocklåda företrädesvis vid
de gudstjänster då deras diplomering äger rum. I materialet, som kallas ”Låt oss inte älska med
tomma ord” ingår en symbolvandring med bilder på och citat av producenter som tillsammans
med de produkter de producerar; kaffebönor, russin och rosor och en tryckt bön ämnar
förtydliga sambandet mellan människor i Sverige, Etiopien, Kenya och Sydafrika. Materialet har
sedan sommaren funnits på hemsidan för nedladdning i likhet med övriga materialproduktioner
och ingår även i Kyrka för Fairtrades ”start-kit”.

Start-kit
Under hösten togs ett ”start-kit” fram som skickas till alla församlingar som har eller planerar att
ansöka om att bli en Kyrka för Fairtrade.
I Kyrka för Fairtrades start-kit ingår:
•
Kyrka för Fairtrades utbildningsmaterial, producerat tillsammans med Sensus
studieförbund och Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkan och SKR under 2010.
•
Gudstjänst- och andaktsmaterialet ”Låt oss inte älska med tomma ord”.
•
Filmen ”För några pesos mer”, producerad av Svenska kyrkan 2007.
•
Gudstjänst- och andaktsmaterialet ”Ur djupen ropar vi” med inriktning mot klimat,
miljö, rättvis och fred, producerad av SKR.
•
Informations- och ansökningsmaterial om diplomeringen, bland annat
nyproduktionen
•
”Så blir ni en Kyrka för Fairtrade”.
Tidsplan
Verksamheten genomförts enligt tidsplanen i SKR:s ansökan till
Svenska Kyrkanverksamhetsplanen för 2013:
Löpande arbete under år 2013 har varit:
• Att behandla inkomna ansökningar om diplomeringar.
• Administration och logistik kring diplomeringar.
• Kontakt med församlingar inför och efter diplomeringar.
• Uppmuntra intresserade församlingar att påbörja sitt arbete efter kriterierna.
• Skötsel av e-mail och telefonkorrespondens.
• Underhålla och uppdatera adress- och mailinglistor.
• Sammanställa och skicka ut e-nyhetsbrevet minst fyra gånger.
• Förbereda och genomföra arbetsgruppsmöten och styrgruppsmöten.
• Administration kring samfundens informationsarbete med Kyrka för Fairtrade.
• Produktion och kontinuerlig uppdatering av ny hemsida samt underhåll av Facebooksidan.

Specifika aktiviteter under år 2013:

Underhålla nätverket av diplomerade församlingar genom att planera och genomföra en
samling för aktiva i diplomerade församlingarna samt uppdatera kontaktinformation på
hemsida och i adresslistor.
• Fördjupad kontakten med Organisationen Fair Trade Återförsäljarna samt med
Studieförbunden Bilda och Sensus för att öka kunskapen samt stärka och uppmuntra
kyrkornas roll i den svenska rättvis handelsrörelsen.
• Övergång till ny hemsida, kontinuerlig uppdatering av Kyrka för Fairtrades närvaro i
sociala medier som Facebook och Twitter samt regelbundna utskick av elektroniskt
nyhetsbrev.
• Påbörja undersökningen om möjlig "Hållbar kyrka"-diplomering där församlingars
arbete med både miljö- och rättviseaspekter kan samordnas.
• Initierad kontakt med ytterligare ett samfund för framtida ingång i styrgrupp och
arbetsgrupp.
•

•
•

Aktiviteter i verksamhetsplanen som helt eller delvis inte har genomförts:
• Utvärdera, följa upp och rapportera från församlingarnas arbete enligt kriterierna samt
utveckla möjligheter för församlingar som varit diplomerade i minst två år att ta nästa steg i
sitt Kyrka för Fairtrade-arbete.
• Genomförande: Arbetsgruppen har under året avvaktat med att utveckla ett steg två i
diplomeringen.
•

Fortsatt utveckling och utskick av start-kit för församlingar som arbetar eller är
intresserade av att påbörja sitt arbeta enligt Kyrka för Fairtrades kriterier samt utveckla ett
"grannförsamlingsutmaning" där diplomerade församlingar uppmuntrar närliggande
församlingar till att arbeta enligt Kyrka för Fairtrades kriterier.
• Genomförande: ”Startkitet” har under året kompletterats med information om aktuella
kampanjer. ”Grannförsamlingsutmaningen” har inte formaliserats under året. Många
diplomerade församlingar anger i årsuppföljningen att de har som mål och har jobbat aktivt
under året att inspirera närliggande församlingar i arbetet med rättvis handel. Många gånger
skriver församlingar i sin ansökan att de fick information om diplomeringen via en
närliggande diplomerad kyrka.
Specifika händelser under år 2013
• Januari – juni
o Årsuppföljningar med de diplomerade församlingarna under 20092011. Församlingarna svarade på en webbenkät och fick uppföljande telefonsamtal
av medlemmar i arbetsgruppen i perioden januari-mars 2013.
o Produktion av ny hemsida som publicerades den 28 februari.
o Projektets verksamhetsår 2012 slutrapporterades med en narrativ och
ekonomiska rapport (stärks av auktoriserad revisor) till Svenska kyrkan den 28
februari.
o Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade den 14 maj tillsammans med Stockholms stift
och Sensus studieförbund.
o Information gavs på SKR:s årskonferens i Sundsvall den 15-16 maj.
o Information om Kyrka för Fairtrade fanns i SKR:s monter och de ”goodie-bags”
som delades ut vid Equmeniakyrkan årskonferens i Karlstad under Kristi
Himmelsfärd.
•

•

Juli - december
o Informationsbord och två korta seminarier om Kyrka för
Fairtrade fanns under Pingsts ”Nyhemsveckan” i Mullsjö den 17-18 juni. Seminariet
under Nyhemsveckan genomfördes i samarbete med kontaktperson i
diplomerade Pingst Jönköping, Helén Ajdert, handläggare på Pingst samt Mikael
Stjernberg, informationssamordnare på SKR.

o Frukostseminarium och morgonbön i Vårdklockans kyrka i Visby den 4

juli under Politikerveckan i Almedalen. Under morgonen medverkade Fairtrade
generalsekreterare Helena Markstedt samt Björn Cedersjö, direktor på Sveriges
kristna råd.
o Utbildning för Svenska kyrkans Agera-volontärer i Fairtrade under
Almedalsveckan den 4 juli.
o Inspirera till samt i viss mån planera och samordna kyrkornas deltagande i
kampanjveckorna Fairtrade fokus vecka 41-42.
o Koordinering av Ekumeniska centrets fikapaus under Fairtrade Challenge den 17
oktober där cirka 120 personer deltog. Fikapausen samordnades av anställda i de
organisationer på Ekumeniska centret som är medlemsorganisationer i Föreningen
för Fairtrade, d.v.s. Equmenia, Svenska Missionsrådet, Diakonia och Sveriges kristna
råd.
o Kyrka för Fairtrade har ett seminarium och informationsbord vid rättvis
handelsrörelsens konferens Fair Trade forum i Eskilstuna den 3-4 oktober.
o Ambassadörsutbildning för Fairtrade med inriktning Kyrka för Fairtrade den 2627 oktober arrangerad av equmenia, Diakonia och Svenska kyrkans unga i samarbete
med Sensus studieförbund.
o Planering av verksamhetsåret 2014.
o Förberedelser för årsuppföljning av församlingar som diplomerades 2011-2012
samt rapportering av verksamhetsåret 2013..
o I tidsplanen i ansökan nämndes inte Ekumeniska centrets flytt från Sundbyberg till
Alvik som ägde rum i mitten av juli men givetvis omfattades av omfattande för- och
efterarbete för samtliga inblandande.

2. Aktörernas delaktighet och roller
Kommunikationen mellan SKR och de diplomerade församlingarna har fungerat bra även
under 20112013.
Hälften Ungefär av Kyrka för Fairtrades kontaktpersoner i diplomerade församlingar är
anställda i respektive församlingar och den andra hälften är frivilliga/förtroendevalda i sina
församlingar, .i synnerhet inom Svenska kyrkan är vår kontaktperson anställd i församlingen. I
takt med att antalet församlingar blir fler
minskar självklart möjligheterna för handläggaren koordinatorn att behålla kontinuerlig
personlig kontakt med samtliga församlingar. Därför blir, tillägnan av den
utskickade informationen förutsätter drivna kontaktpersoner väl förankrade i
församlingarna. Att arbetet med årsuppföljningar har fördelas mellan några av medlemmarna
i Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp har varit oumbärligt.
Årsuppföljningen med de församlingar som diplomerades 2009 och 20102009-2013 visar att
är församlingarnas kontaktpersoner är nöjda med kommunikationen mellan dem och SKR och
fått det stöd som de har efterfrågat från Kyrka för Fairtrades koordinator. Flera
församlingar svarar att de inte har efterfrågat något specifikt stöd under året. . I
årsuppföljningen har Kyrka för Fairtrade nyhetsbrev även under 2013 visat sig vara en värdefull
informationskanal. Av 41 svarande församlingar i frågan berättar 34 i årsuppföljningen att de
har haft användning för nyhetsbrevet. Flertalet kontaktpersoner vidarebefordrar nyhetsbrevet
till sina respektive styrgrupper för arbetet med Kyrka Fairtrade.De som svarat nej på frågan om
det under året har fått det stöd det behöver från Kyrka för Fairtrades handläggare har haft
motiveringen att de inte har efterfrågat något direkt stöd men varit hjälpta av utskick och
nyhetsbrev.
Kommunikationen mellan SKR och styrgruppens arbetsgruppens- och
styrgruppens representanter fungerat bra vid mötenstyrgruppsmöten, underlättats av
minnesanteckningar som samt den mailkorrespondens där med arbetsgruppens

och styrgruppens representanter ofta svarat handläggaren omgående. Under året har
Equmeniakyrkans representation i arbetsgruppen setts över av samfundet
själva. Förhoppningen finns att Equmeniakyrkan under 2014 kan representeras av
en engagerad församlingsmedlem och i styrgruppen av den av samfundets handläggare som har
rättvis handelsfrågorna i sitt arbetsfält.Eftersom både styrgruppsrepresentanten från kyrkorna i
Gemensam Framtid samt SKR:s två representanter har haft sina arbetsplatser på Ekumeniska
centret i Alvik från och med sommaren 2011 har möjligheterna att hålla styrgruppsmöten där
underlättat planeringen av mötena.
Det goda samarbetet mellan SKR och Fairtrade har en nyckelroll för verksamheten. Det är tydligt
att Kyrka för Fairtrade prioriteras i Fairtrades kommunikation med sina
medlemsorganisationer och aktiva. Kyrkor utsågs till ett av Fairtrades fem fokusområden under
året vilket bland annat visat på möjlighet att under ambassadörsutbildningar ge större utrymme
för teologiska pass inom ramen för utbildningen. Genom att samtliga instruktörer för
Fairtrade fått information om Kyrka för Fairtrade och förmedlat det i sina
ambassadörsutbildningar av nya ambassadörer har kännedomen om verksamheten växt. Två
instruktörer har även år 2011 varit SKR:s representanter vid diplomeringstillfällen.Under året
har två ytterligare instruktörer son är kyrkligt förankrade blivit utbildade instruktörer för
Fairtrade vilket möjliggör att fler ambassadörs-utbildningar med inriktning Kyrka för Fairtrade
kan äga rum.
SKR:s kontakter, legitimitet och trovärdighet i det fortsatt utvecklade
ekumeniska kyrkosverige och är till stor hjälp för att information om verksamheten fortsatt
ska nå ut på lokala, regionala och nationella nivåer. SKR:s stöd och bidrag till verksamheten i
form av budgetkonsultation, administration, kommunikation och arbetsgivaransvar har varit
avgörande för dess genomförande. Det goda arbetsklimatet bland SKR:s anställda inom de
projekt som arbetar med fred-, rättvise- och miljöfrågor har gjort varit mycket värdefullt
för verksamheten och bidragit till dess dynamik. Kyrka för Fairtrade har stor hjälp av SKR:s
andra och tidigare erfarenheter med arbete mot lokala församlingar, särskilt
viktiga är erfarenheterna, kontakterna och lärdomarna från det löpande arbetet med Kyrkornas
globala vecka.
I processen med att skapa en ny hemsida för SKR som inleddes i slutet av hösten 2011 och
färdigställdes i slutet av februari 2013 , harhar Kyrka för Fairtrade, trots hittills minimal budget
för ändamålet, ändå fått getts stort utrymme.
Svenska kyrkans engagemang, kunskap och intresse för rättvis handel och etisk konsumtioni
verksamheten, utvecklade kontaktnät, kunskap om projektledning samt vilja att hitta
ekumeniska lösningar har varit avgörande även under verksamhetsåret 20112013. I början
av 2013 lanserade Svenska kyrkan förslaget om att samordna
de koncept som omfattar församlingars arbete med hållbarhetsfrågor där Kyrka för Fairtrade
ingår. Diskussionen har på ett inledande stadium förts i såväl styrgrupp som arbetsgrupp.
Verksamhetens framtida framgångar bygger i stor utsträckning på att det goda samarbetet
med kyrkokanslietKyrkokansliet i Uppsala kan fortsätta.

3. Överflyttade medel från 2010
I slutet av 2010 gjordes en ansökan till Svenska kyrkan om förflyttning och omfördelning av
62 500 kronor från 2010 års budget för användning i januari och februari 2011. Ansökan
godkändes den 7 januari 2011 och signerades av Erik Apelgårdh. Dessa medel flyttades över för
att täcka kostnader för deltagande i Fairtrades konferens ”Gör Skillnad” (som flyttades från den
25 november 2010 till den 17 mars 2011), produktion av två roll-ups och webbanners, nytryck
av utbildningsmaterialet, revision av verksamhetsåret 2010 samt handläggarens månadslön för
januari 2011.

Sektion B. Insatsens bidrag till förändring
4. Projektets måluppfyllning
Utvärderingen av verksamheten visar på generellt god
måluppfyllelse. Verksamhetsåret 2011 2013 var året då etableringen av Kyrka för
Fairtrade tydligt och synligt tog ordentlig fartstabiliserades hos diplomerade församlingar och
ordet om diplomeringen spreds runt om i landet. I årsuppföljningen med diplomerade
församlingar berättar många som varit diplomerade under att arbetet med rättvis handel kan
konstateras vara en given del av församlingens liv och inte längre är föremål för ifrågasättande.
Här Nedan presenteras projektets verksamhetens mål, aktiviteter, indikatorer
och måluppfyllelse med utgångspunkt i ansökan.
Kyrka för Fairtrades övergripande målsättning:
• Kunskap – Engagemang - Konsumtion
Öka kunskap, och underlätta engagemanget och bidra till teologisk motivering hos aktiva
i SKR:s medlemskyrkor kring etisk konsumtion och rättvis handel. Främja ökad
konsumtion av Fairtrade-märkta och rättvis handlade produkter för att bidra till
att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.
•

Ekumenik – Påverkan
Skapa gynnsamma förutsättningar för ekumeniskt arbete kring rättvis handel och etisk
konsumtion och samt stärka kyrkor och kristna organisationerna i samhällsdebatten
kring dessa frågor.

Utvecklande av målsättningen:
• Kunskap – Engagemang - Konsumtion
Att genom diplomeringar och informationsspridning öka kunskap och stärka engagemang
kring etisk konsumtion, rättvis handel och hållbar utveckling bland aktiva medlemmar i
SKR:s medlemskyrkor. Målsättningen korresponderar mot Svenska kyrkans mål för Etisk
konsumtion (SuD5) och indikatorn: ”Kyrka för Fairtrade is an acknowledged and common
way for parishes to consume more sustainably and ethically.” Målsättningen stämmer även
väl överens med Sidas övergripande mål för bidrag till svenska
civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikations-arbete i Sverige: ”Att
den svenska allmänheten har god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt
bistånd och dess resultat, samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i
utvecklingsländer.”
Att stärka kyrkornas roll lokalt och nationellt samt främja kyrkornas
ekumeniska samarbete ytterligare kring dessa frågor korresponderar med Svenska
kyrkans övergripande programmål för arbetet med Rätten till mat och eEtisk konsumtion
(Q2D1):: ”Church of Sweden has raised
awareness among individuals, parishes and dioceses about sustainable lifestyles and
influenced towards more ethical consumption patterns.” Anställda, förtroendevalda och
frivilliga i församlingar och stift är väl rustade och förberedda på att arbeta med
kommunikations- och folkbildningsinsatser på temat Rätten till mat och Etisk konsumtion i
lokalsamhället.
•

Målsättningen svarar även mot SKR:s syfte:

att vara uttryck för och verka för kristen enhet;
att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog,
samråd och samverkan;
att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.
Målsättningen korresponderar med SKR:s idégrund och inriktning för verksamheten 2008-2011
(förlängd till 2012): Lära känna varandra på djupet – för att världen skall tro och leva som är
SKR:s idégrund och inriktning för verksamheten 2008-2011 (förlängd till 2012).
Målgrupper: För att bäst kunna svara mot vårt mål är Kyrka för Fairtrades primära målgrupp
aktiva på lokal nivå i SKR:s medlemskyrkor. För att öka intresset och kunskapen hos denna
målgrupp en har verksamheten två strategimålgrupper – samfundsledningarna i SKR:s
medlemskyrkor samt samfundspress.
Primär målgrupp: Lokala församlingar (personal, ideellt engagerade och
församlingsmedlemmar)
Målsättning för målgruppen:
• Öka intresse, kunskap och engagemang i lokala församlingar för etisk konsumtion och
rättvis handel som effektiva verktyg för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.
• Sprida information och uppmuntra församlingar i Sverige till att ansöka om
diplomeringen Kyrka för Fairtrade.
• Diplomera församlingar som uppfyller Kyrka för Fairtrades kriterier.
• Främja lokalt ekumeniskt påverkanssamarbete, och nätverksbyggande kring rättvis
handel, etisk konsumtion och Fairtrade.
• Uppmuntra kyrkligt aktivas samarbete med andra samhällsaktörer genom i Fairtrade citystyrgrupper och deltagande i kampanjaktiviteter under Fairtrade Fokus.
• Bidra till ökad kunskap om Sveriges kristna råd och organisationens arbete med globala
frågor.
• Stärka diplomerade församlingars fortsatta arbete enligt Kyrka för Fairtrades kriterier
genom att uppmuntra diplomerade församlingars långsiktighet och utveckling i sitt
engagemang.
•

Aktiviteter:
Indikatorer på målluppfyllnad
Diplomeringen Kyrka för Fairtrade etableras
• 30 församlingar diplomeras under 2013.
och befästs i församlingar i SKR:s
• Information skickad till/kontakt med
medlemskyrkor runt om i Sverige.
minst 40 nya församlingar under året.
• Årsuppföljningar av alla församlingar
diplomerade under 2009-2012.
Måluppfyllelse: 20 församlingar diplomerades under 2013. Fyra församlingar hade ansökt,
men inte bestämt datum för sin diplomering vid årets slut.
Fler än 40 intresserade församlingar och ansökande församlingar har fått ett start-kit med film,
utbildningsmaterial och information. Deltagare från församlingar i utbildningar, inspirationsdag
samt konferenser där Kyrka för Fairtrade funnits med. Många har vid dessa tillfällen anmält
intresse till nyhetsbrevet.
Årsuppföljning för verksamhetsåret 2013 inleddes genom webbenkät till de diplomerade
församlingarna i januari och pågår under februari och mars månad genom uppföljande
telefonsamtal från några av arbetsgruppens medlemmar.

Kyrka för Fairtrades webbplats uppdateras
• Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år.
kontinuerligt och nyhetsbrevet utkommer
• Antal prenumeranter på nyhetsbrevet
regelbundet med nyheter om Fairtrade och
ökar med minst 100 mottagare under 2013.
rättvis handel samt diplomeringar.
Måluppfyllelse: Kyrka för Fairtrade har utkommit med fyra nyhetsbrev i februari, april,
september och december. Antalet prenumeranter har under året växt med cirka 100 personer.
Vid december månads utgång 2013 var antalet prenumeranter cirka 550. Kontaktpersoner i
diplomerade församlingar rapporterar att de ofta vidarebefordrar nyhetsbrevet till sina
församlingars respektive styrgrupper, varför det är troligt att nyhetsbrevet når ännu fler.
Facebook-sidan fungerar som
• Minst 450 personer gillar Kyrka för
informationskanal och forum för
Fairtrades sida på Facebook i slutet av 2013.
verksamheten.
Måluppfyllelse: Ja, cirka 500 personer gillar Facebook-sidan den 31/12. Församlingar som
diplomeras uppmuntras i sin checklista inför diplomeringen att ta bilder från sitt
diplomeringstillfälle och lägga upp i Facebook-gruppen. Arbetsgruppens medlemmar är
administratörer för Kyrka för Fairtrades Facebook-sida.
Inspirera till kyrkornas aktiviteter under
• Minst 250 församlingar i Sverige
Fairtrade Fokus, World Fair Trade Day och
genomför någon aktivitet om rättvis handel
Kyrkornas Globala Vecka.
eller etisk konsumtion på t.ex. World Fair
Trade Day (11 maj 2013), under Fairtrade
Fokus, vecka 41-42, eller Kyrkornas Globala
Vecka, vecka 47.
Måluppfyllelse: Sex av 42 svarande församlingar på frågan i årsuppföljningen berättar att de
har genomfört en aktivitet på World Fair Trade Day, den 11 maj 2013. Deltagandet i Fairtrade
fokus-veckorna och i synnerhet fikadagen Fairtrade Challenge var betydligt större, 37 av 42
församlingar att de deltog.
Enligt statistik från Fairtrade var 246 fikalag med totalt 15 930 personer registrerade som
fikande i kyrkor under Fairtrade Challenge. Ett par församlingar har i sin årsuppföljning berättat
att de av olika aneldningar inte har registrerat eller rapporterat sin fikapaus vilket betyder att
antalet fikande i kyrkor torsdagen den 17 oktober bör var ännu fler. Den största fikapausen i
Svenska kyrkan stod Farsta församling för med 762 fikande. I Equmeniakyrkan fikade 134
personer i Nässjö missionskyrka och inom Frälsningsarmén var Kår 393 som samlade 50
personer den 17 oktober.
Att betydligt fler församlingar än som är diplomerade deltar i Fairtrade Challenge tyder på att
intresset och medvetenheten för rättvis handel är stort hos kyrkorna i Sverige och att det finns
en stor potentialen för fler församlingar att kunna bli en Kyrka för Fairtrade.
Nätverksbyggande och informationsspridning
• Genomförande av en samling med aktiva
för aktiva i SKR:s medlemskyrkor inom rättvis
i diplomerade kyrkor.
handelsrörelsen.
• Seminarium och informationsbord vid
rättvis handelsrörelsens mötesplats
Fairtrade Forum som inleder kampanjveckorna ”Fairtrade fokus” och äger rum 4-5
oktober.
Måluppfyllelse: Vid samlingen den 5 oktober för kontaktpersoner under Fair Trade Forum i
Eskilstuna deltog åtta personer från fem församlingar. Utöver samlingen ägde informella möten
med ytterligare några kontaktpersoner som fanns närvarande under forumet.
Informationsbord och seminarium ”Så blir ni en Kyrka för Fairtrade” med 15 deltagare
däribland församlingsaktiva i Eskilstuna. Diplomering av Eskilstuna församling, Svenska kyrkan,
Strängnäs stift, i samband med forumet. Eskilstuna församling var sponsor till forumet och

visade stor aktivitet genom att ordna seminarium där bland annat Strängnäs stift biskop
medverkade.
Diplomerade församlingar firar gudstjänster
med tema rättvis handel med inspiration från
det framtagna gudstjänst- och
andaktsmaterialet ”Låt oss inte älska med
tomma ord”.

Minst 30 församlingar har använt hela
eller delar av gudstjänst- och
andaktsmaterialet.
• Församlingar använder i hög grad hela
eller delar ur gudstjänst- och
andaktsmaterialet vid sina
diplomeringstillfällen.
Måluppfyllelse: majoriteten församlingar som har diplomerades i år har använt materialet i
sin diplomeringsgudstjänster. Enligt årsuppföljningen svarar 12 av 44 kontaktpersoner i
församlingar diplomerade 2009-2012 att de har använt sig av materialet. Materialet finns att
ladda ner från webbplasten och ingår i det ”startkit” som församlingar som visar intresse
och/eller ansöker får skickat till sig.
Uppmuntran av församlingars kontakt med
• Minst 25 journalister och redaktörer har
lokala medier och samfundspress i samband
exponerats för budskapet och gjort inslag,
med diplomeringar samt inför Fairtrade Fokus
skrivit en artikel eller publicerat en
genom framtagandet och spridandet av
debattartikel om Kyrka för Fairtrade.
debattartikel/insändarmall.
Måluppfyllelse: I den checklista som församlingarna får inför sin diplomering uppmuntras
församlingarna att ta kontakt med lokala medier inför sin diplomering. De erbjuds även
assistans med att skriva pressmeddelande. Merparten av alla diplomerade församlingar skriver
om sin diplomering på webbplats och i tryckt information inför och efter sin diplomering. Under
året har det vid ett par tillfällen berättats om församlingars diplomering under vinjetten ”Från
stiften” i Kyrkans tidning.
Sveriges kristna råds mediabevakningsverktyg ”infopaq” har registrerat 17 artiklar om
Fairtrade eller Kyrka för Fairtrade i tryckta lokaltidningar och
samfundstidningar. Mediebevakningsverktyget registrerar inte församlingsblad eller tidningar.
•

Församlingar uppmuntrades berätta om sitt engagemang under Fairtrade fokus i lokala medier,
däremot togs ingen debattartikel eller insändarmall fram i samband med Fairtrade fokus i år.
Diplomerare av nya Kyrkor för Fairtrade är i
• Aktiva i minst 20 diplomerade
hög grad aktiva i redan diplomerade kyrkor.
församlingar diplomerar eller deltar vid
diplomeringen av nya församlingar.
Måluppfyllelse: 15 av 20 församlingar som diplomerades under 2013 blev diplomerade av en
eller flera kontaktpersoner i redan diplomerade församlingar.
Initiativ tas av församlingar, distrikt/stift och
till lokala, regionala eller nationella
ekumeniska ambassadörsutbildningar.

Minst fem ambassadörsutbildningar för
Fairtrade genomförs under året utifrån
Kyrka för Fairtrades utbildningsmaterial
tillsammans med Bilda studieförbund och
Studieförbundet Sensus.
Måluppfyllelse: Två utbildningar med tydlig Kyrka för Fairtrade profil genomfördes under året:
Örebro 5-6 oktober (arrangörer var diplomerade Längbro församling, Svenska kyrkan) och
Stockholm 26-27 oktober (arrangörer Diakonia, Svenska kyrkans unga, equmenia, Sensus
studieförbund och Sveriges kristna råd).
En utbildning i maj initierad av Stockholms stift fick ställa in på grund av för få anmälda.
Inspirationsdagen Kyrka för Fairtrade de 14 maj samlade 25 deltagare och genomfördes utifrån
utbildningsmaterialet med Stockholms stift och Sensus studieförbund.
•

Övergripande målsättning

•

Kunskap – Engagemang - Konsumtion
Öka kunskap och underlätta engagemanget hos aktiva i SKR:s medlemskyrkor kring etisk
konsumtion och rättvis handel. Främja ökad konsumtion av Fairtrade-märkta och rättvis
handlade produkter för att bidra till att skapa förutsättningar för odlare och anställda i
utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
•
Ekumenik – Påverkan
Skapa gynnsamma förutsättningar för ekumeniskt arbete kring rättvis handel och etisk
konsumtion och stärka kyrkorna i samhällsdebatten kring dessa frågor.
Utvecklande av målsättningen:
•
Kunskap – Engagemang - Konsumtion
Att genom diplomeringar och informationsspridning öka kunskap och stärka engagemang kring
etisk konsumtion, rättvis handel och hållbar utveckling bland aktiva medlemmar i SKR:s
medlemskyrkor. Målsättningen korresponderar mot Svenska kyrkans mål för Etisk konsumtion
(SuD5): ”Kyrka för Fairtrade is an acknowledged and common way for parishes to consume more
sustainably and ethically.” Målsättningen stämmer även väl överens med Sidas övergripande mål
för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i
Sverige: ”Att den svenska allmänheten har god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt
bistånd och dess resultat, samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.”
•
Ekumenik – Påverkan
•

Att stärka kyrkornas roll lokalt och nationellt samt främja kyrkornas ekumeniska samarbete
ytterligare kring dessa frågor korresponderar med Svenska kyrkans övergripande mål för
arbetet med etisk konsumtion: ”Church of Sweden has raised awareness among individuals,
parishes and dioceses about sustainable lifestyles and influenced towards more ethical
consumption patterns.”
Målsättningen svarar även mot SKR:s syfte:
att vara uttryck för och verka för kristen enhet;
att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling;
att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog,
samråd och samverkan;
att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.

5. Aktiviteter och indikatorer
För att bäst kunna svara mot det ovan nämnda målet definierades Kyrka för Fairtrades primära
målgrupp till aktiva på lokal nivå i SKR:s medlemskyrkor. För att öka intresset och
kunskapens hos målgruppen har verksamheten även två strategimålgrupper
– samfundsledningarna i SKR:s medlemskyrkor samt samfundspress.
Utifrån dessa listades aktiviteter och indikatorer som skulle visa på måluppfyllelse. Aktiviteterna
i verksamhetsplanen har till största delen genomförts med några få undantag. Indikatorerna på
måluppfyllelse visar att majoriteten av målen har uppfyllts. Några av målen kan bara betraktas
ha blivit delvis uppfyllda under 2011. Samtidigt startades värdefulla processer under året för att
samtliga av verksamhetens långsiktiga mål med stor sannolikhet ska kunna komma att bli
uppfyllda under verksamhetsåret 2012.
Primär målgrupp: Lokala församlingar (personal, ideellt engagerade och
församlingsmedlemmar)
Målsättning för målgruppen:
• Öka intresse, kunskap och engagemang i lokala församlingarna för etisk konsumtion och
rättvis handel som effektiva verktyg för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.
• Sprida information och uppmuntra till ansökan om diplomeringen Kyrka för Fairtrade i
Sverige.
• Diplomera församlingar som uppfyller Kyrka för Fairtrades kriterier.

Främja lokalt ekumeniskt påverkanssamarbete, och nätverksbyggande kring rättvis
handel, etisk konsumtion och Fairtrade.
•
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Indikatorer på måluppfyllelse:
• Diplomering av 25 församlingar under 2011.
• Information skickad till/kontakt med minst
30 nya församlingar under året.
• Årsuppföljningar av alla församlingar
diplomerade under 2009 och 2010.

Kyrka för Fairtrades webbplats uppdateras
• Kyrka för Fairtrades webbplats har 7000
kontinuerligt och nyhetsbrevet utkommer
besökare under 2011.
regelbundet med nyheter om Fairtrade och
• Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år.
rättvis handel samt diplomeringar.
• Ökat antal prenumeranter på nyhetsbrevet.
Under 2011 hade Kyrka för Fairtrades webbplats fler än 1400 registrerade besökare. Att siffran
är lägre beror på att den statistik som kan ges gäller ”unika” besökare till skillnad från samtliga
sidvisningar, som har varit 10 307 under året.
Fem nyhetsbrev skickades ut under året till fler än 200 mottagare. Antalet mottagare har
uppskattningsvis ökat med 100 personer. Nyhetsbrevet når fler än de registrerade mottagarna
eftersom många mottagare dessutom vidarebefordrar nyhetsbrevet till fler i sina internationella
grupper och andra nätverk.
I varje nyhetsbrev har en församling fått dela med sig i bild och text om sitt arbete med rättvis
handel och etisk konsumtion under vinjetten ”Så blev vi en Kyrka för Fairtrade”.
Facebooksidan och Kyrka för Fairtrades tråd på • Minst 350 personer gillar Kyrka för
Fairtrades hemsida fungerar som
Fairtrades sida på Facebook.
informationskanaler och forum för
verksamheten.

Sedan 2010 har Kyrka för Fairtrade en sida på Facebook. Tanken är att sidan kan fungera som
ett forum för intresserade av diplomeringen där användarna kan dela med sig av tips och idéer.
När en ny församling ska bli eller nyss har blivit diplomerad har detta skrivits i statusen på
Facebooksidan av företrädesvis församlingsaktiva.
Facebooksidan hade i december 266 ”Gilla”-markeringar. Det kan jämföras med 170 i slutet av
2010. Sidans användare har alltså ökat med 100 användare, men antalet har inte uppnått 350
användare varför målet inte kan anses uppnått. I början av 2011 kommer en strategi för
Facebook-sidan tas fram av styrgruppen.
Störst aktivitet under året hade Kyrka för Fairtrades sida under Fairtrade Fokus-veckorna 41
och 42. Som mest hade Kyrka för Fairtrades sida på Facebook 150 aktiva användare per vecka.
Page Break

• Genomförandet av seminarium med aktiva i
•
diplomerade kyrkor på Fairtrade
Sveriges
•
konferens ”Gör skillnad”, 17 mars 2011.
•
•

• Seminarium och informationsbord vid
rättvis
handelsrörelsens mötesplats Fairtrade Forum i
oktober.
• Minst 20 pressklipp om Kyrka för
Fairtrade/de diplomerade församlingarna.
• Minst 10 församlingars debattartiklar
eller
insändare publiceras i lokaltidningar.
• Kyrka för Fairtrades pluggannons ”Bli en
Kyrka för Fairtrade” publiceras i minst 20
församlingsblad/tidningar och
stifts/distrikttidningar.
•

• Alla diplomerade församlingar använder
bannern och/eller annonspluggen ”Vi är en
Kyrka för Fairtrade” på sin hemsida och/eller i
sitt församlingsblad.
• Minst 10 diplomerade församlingars aktiva
diplomerar nya församlingar.
• Fyra ambassadörsutbildningar för Fairtrade
genomförs under året utifrån Kyrka för
Fairtrades utbildningsmaterial tillsammans med
Bilda studieförbund och Studieförbundet
Sensus.

Strategisk målgrupp 1: Samfundsledningarna i SKR:s medlemskyrkor
Målsättning för målgruppen:
• Öka intresset, kunskapen och engagemanget för rättvis handel som verktyg för
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling hos SKR:s medlemskyrkor på lokal, regional
(distrikt/stift) och nationell nivå.
• Förankra Kyrka för Fairtrade i SKR:s medlemskyrkor, deras ungdomsförbund samt
andra kyrkliga organisationer.
• Främja nätverksbyggande, underlätta informationsspridning samt uppmuntra till
informationssamordning mellan SKR:s medlemskyrkor på nationell nivå kring etisk
konsumtion, rättvis handel och Fairtrade.
• Verksamhetens ekonomi stabiliseras genom insatser från nya samfunds och/eller
gemensam ansökan om informationsbidrag från t.ex. SIDA.
Aktiviteter:
Indikatorer på måluppfyllelse:
Kyrka för Fairtrade har en aktiv styrgrupp
1.
• Minst 4 av SKR:s medlemskyrkor är
bestående av representanter från SKR,
2.
representerade i styrgruppen.
Föreningen för Fairtrade och medlemskyrkor i 3.
SKR.
4.
• Styrgruppen träffas minst 5 gånger
under året.
5.
6.
• Styrgruppsmedlemmar är
diplomerare vid minst
1 diplomering var under året.
Kyrka för Fairtrades styrgruppen har under året på grund av vikariat, tillförordnade och
avslutade tjänster haft hög omsättning och bestått av:
Svenska Kyrkan
Alexander Sjöberg (t.o.m. februari)
Sofia Nordström (fr.o.m. juni)
Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige
Patric Forsling, generalsekreterare equmenia
Föreningen för Fairtrade
Emma Rung (t.o.m. april)
Johannes Hartvigson (fr.o.m. april)
Sveriges Kristna Råd
Eva-Maria Munck, Kyrka för Fairtrade
Sofia Walan, (t.o.m. juni)
Björn Cedersjö, (fr.o.m. september)
Arbetet i styrgruppen har trots den höga omsättningen varit välfungerande och dynamiskt.
Styrgruppen har träffats i fem ordinarie styrgruppsmöten i februari, april, juni, september och
november. Förutom de ordinarie styrgruppsmötena möttes styrgruppen i ett informations- och
visionsmöte den 28 november. I mötet deltog, förutom ordinarie styrgruppsmedlemmar, Inger
Holmström Wiberg, Svenska kyrkan samt Bertil Högberg, ordförande för Organisation Fair
Trade Återförsäljarna samt Nätverket Rättvis Handel. Under mötet gavs ingående information
om verksamheten, framtida strategier diskuterades och en historisk återblick gavs av
kyrkornas roll i rättvis handelsrörelsen. Under mötet väcktes frågan om styrgruppens
organisation och en möjlig uppdelning av en arbetsgrupp med täta möten och operativt ansvar

respektive en styrgrupp med budgetansvar och möten cirka 2 gånger per år.
Organisationsformen kommer att diskuteras under vårens styrgruppsmöten.
Utöver styrgruppsmötena har styrgruppen haft kontakt via e-mail och telefon.
Under hösten har organiseringen av styrgruppmötena förenklats av att både SKR och equmenia
haft kontor på Ekumeniska centret i Alvik.
Under året har tre styrgruppsrepresentanter fungerat som diplomerare av församlingar vilket
motsvarar det behovs som funnits då kontaktpersoner i redan diplomerade församlingar är
prioriterade för detta uppdrag.
Fler samfund med diplomerade kyrkor visar
intresse av diplomeringen samt av att ingå i
styrgruppen.

7.
• Kyrkor från minst 2 nya samfund
ansöker om
8.
att bli diplomerade.
9.
10.
• Styrgruppen utökas med
representanter från
11.
minst 2 nya samfund.
12.
Under året diplomerades Metodistförsamlingen i Norrköping som första församling i
Metodistkyrkan i Sverige.
Sedan pilotprojektet inleddes har ambitionen varit att få en stor ekumenisk spridning i
styrgruppen för Kyrka för Fairtrade. Styrgruppen fastslog vid styrgruppsmötet den 12
september 2011 följande
Mål för samfund i styrgruppen för Kyrka för Fairtrade;
Diplomerade församlingar
• Varje år ansöker minst 5 församlingar i samfundet om att bli en diplomerad församling.
Informationsspridning och opinionsbildning
13.
• Minst 2 notiser om Fairtrade eller Kyrka för Fairtrade publiceras i samfundets
nationella press.
14.
• Tydlig och lättillgänglig information om Kyrka för Fairtrade, bland annat bannern om
Kyrka för
15.
Fairtrade, finns på samfundens hemsida.
16.
• Samfundet bidrar till uppfyllande av Kyrka för Fairtrades verksamhetsmål genom att
uppmuntra
17.
besök på Kyrka för Fairtrades hemsida, ”gillande” av Kyrka för Fairtrades sida på
Facebook samt
18.
prenumeration på nyhetsbrevet.
19.
• Information och aktiviteter kring Kyrka för Fairtrade, rättvis handel och etisk
konsumtion
20.
förekommer vid minst en nationell konferens eller läger i samfundet per år.
21.
• Under Fairtrade Fokus, kampanjveckorna för Fairtrade, är samfundet aktivt genom
att sprida
22.
information och arrangera minst en nationell aktivitet, t.ex. deltagande i
Fikautmaningen Fairtrade
23.
Challenge.
Representation i styrgruppen
Samfundet utser en representant i styrgruppen som:
• deltar i styrgruppens fem möten/år
• fungerar som diplomerare vid minst en diplomering per år

• tillsammans med handläggaren och övriga styrgruppsrepresentanter genomför
årsuppföljningar med diplomerade församlingar
Förankring i samfundets styrelse eller motsvarande
• Samfundets styrelse eller motsvarande får minst en gång per år information om Kyrka för
Fairtrade.
•
• Företrädare för samfundets styrelse eller motsvarande fungerar som diplomerare vid
minst en
•
diplomering per år.
•
•

Ekonomi
• Samfundet bidrar till verksamheten årligen genom en för samfundet överkomlig avgift.
Under 2010 diplomerades två församlingar i Pingst och en kår i Frälsningsarmén. Vid SKR:s
årsmöte i maj gjordes sonderade samtal med samfundsledningarna i dessa två samfund som
följdes av mailkontakt. Under hösten inbjöd samfundledningarna till Informations- och
visionsmötet den 28 november som dessvärre. På grund av hög arbetsbelastning under slutet
av hösten hölls ett informationsmöte med Pingst och Frälsningsarmén den 12 januari 2012. I
mötet deltog Ingrid Svanell från Pingst och Lars Beijer från Frälsningsarmén samt Eva-Maria
Munck, Björn Cedersjö och Carl Werner från SKR. Både Pingst och Frälsningsarmén kände
visade stort intresse för verksamheten och möjligheten att ingå i styrgruppen. Under våren
kommer samtalen med de båda samfunden att fortsätta.
Under året har inbjudningar även till informationsmöten gått ut till representanter i Katolska
kyrkan samt Evangeliska Frikyrkan.
Kyrka för Fairtrade förankras ytterligare i
• Verksamheten belyses i SKR på minst 1
SKR:s styrelse.
styrelsemöte och 1 arbetsutskott under 2011.
Kyrka för Fairtrade presenterades på SKR:s styrelsemöte den 15 december då styrelsen även
fick ta del av Kyrka för Fairtrades verksamhetsplan, vilket arbetsutskottet tidigare hade gjort.
SKR:s medlemskyrkor bidrar till
informationsspringning kring verksamheten.

24.
• Minst 6 av SKR:s medlemskyrkor
/deras
25.
ungdomsorganisationer använder
bannern på sin
26.
webbplats samt annonspluggen i sina
tidningar
27.
och tidskrifter.
• Information finns på minst 6 samfunds,
ungdomsorganisationers
konferenser/årsstämmor eller andra centrala
samlingar för kyrkliga organisationer.

Pluggannonsen har använts i ett nummer av tidningen ”Vårt uppdrag”, som bland annat går ut
till Svenska kyrkans internationella ombud samt i en köpt annons i Kyrkans tidnings ACTAlliance bilaga 12 maj.
Information om Kyrka för Fairtrade och hur man blir diplomerad finns på Svenska kyrkans
intranät som är tillgängligt för stift och församlingar.
Web-bannern finns givetvis publicerad på Kyrka för Fairtrades hemsida samt Fairtrades, dock
inte på någon av SKR:s medlemskyrkors hemsidor.

Information om Kyrka för Fairtrade har funnits på många konferenser och centrala samlingar
för Svenska kyrkan och kyrkorna i Gemensam Framtid; “Kyrkans Världsdag” i Uppsala för
Svenska kyrkans internationella ombud i maj, Gemensam framtids årskonferens i Stockholm
under Kristi Himmelsfärd, Ungdomsfestivalen Frizon utanför Örebro, Politikerveckan i
Almedalen, andra sessionen av Svenska kyrkans Kyrkomöte i Uppsala i oktober samt
equmenias läger ”Face 2 Face”. Vid equmenias årskonferens i Stockholm genomfördes en stor
aktion vid Sergels torg av cirka 50 ungdomar samt en morotsmobb av Fairtrade-märkta
produkter på Åhléns i Stockholm.

Pilotstudie kring ”Stift för Fairtrade” inleds med 28.
• Diplomering av minst 5 församlingar
Svenska kyrkan, Göteborgs stift som pilotstift. i
Göteborgs stift under 2011.
29.
30.
• Göteborgs stift har en aktiv
styrgrupp.
31.
Under hösten 2010 anmälde Göteborgs stifts intresse av att vilja bli diplomerat som Stift för
Fairtrade. Efter samtal i styrgruppen och i dialog med Christina Bernérus på stiftskansliet
beslutades det att Göteborgs stift från slutet av 2010 blir ett pilotstift för Fairtrade. Under 2011
har kontakten med Göteborgs stiftskansli fortsätt och tanken öppna upp för fler stift och distrikt
att arbeta mot att bli ett ”Stift/Distrikt för Fairtrade”. Kriterierna har designats så att de
framförallt främjar arbeta med rättvis handel i de lokala församlingarnas genom att uppmuntra
dessa att bli Kyrka för Fairtrade-diplomerade.
Kriterierna för ”Stift för Fairtrade” är följande:
1. Marknadsföra användning och försäljning av Fairtrade-produkter – samt enbart servera
Fairtrade-kaffe och te vid de möten och samlingar stiftet är ansvarig för.
2. Säkerställa att minst 20 % av stiftets församlingar har diplomerats till ”Kyrka för Fairtrade”,
samt uppmuntra församlingar som ännu inte uppfyllt kriterierna för diplomeringen att arbeta
mer aktivt för inköp av Fairtrade-produkter och utbildningar om rättvis handel och etisk
konsumtion.
3. Synliggöra Fairtrade på stiftets hemsida och att ha uppdaterad information om diplomeringar
av församlingar samt kampanjer och annan aktuell information från Fairtrade.
4. Tillsätta en styrgrupp som har till uppgift att se hur stiftets arbete med Fairtrade kan
förbättras och förstärkas.
5. Samarbeta med andra kyrkliga samfund, kommun och näringsliv för ett stärkande av
Fairtrade i regionen.
Under året diplomerades Kinna församling som enda församling i Göteborgs stift. Foss och
Sörbygdens församlingar diplomerades 2010. Två ansökningar från församlingar i Göteborgs
stift inkom och blev beviljade i slutet av året med avsikt att bli diplomerade under våren 2012.
Fler församlingar i stiftet är lång framskridna i sin uppfyllelse av kriterierna, det är tydligt att en
skriven och inskickad ansöka är det enda som saknas för dessa.
Göteborgs stifts styrgrupp har med miljösamordnare Christina Bernérus varit aktiv under året
och förutom mailkorrespondens haft minst två möten.
Under våren kommer Kyrka för Fairtrades styrgrupp ta upp frågan om att öppna upp för fler
stift och distrikt att arbeta enligt modellen.
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Strategisk målgrupp 2: Samfundspress
Målsättning för målgruppen:
Aktiviteter:
Kyrka för Fairtrade uppmärksammas i
samfundspress.

Indikatorer på måluppfyllnad:
• Minst 5 pressklipp om rättvis handel, etisk
konsumtion eller diplomeringen/diplomerade
församlingar i samfundspress.
• Minst 5 journalister i kyrklig eller
samfundspress mottar nyhetsbrevet.

Enligt SKR:s mediebevakningsverktyg har tre artiklar om Kyrka för Fairtrade publicerats i
Kyrkans tidning och en artikel i Frälsningsarméns tidning Stridsropet under året.
Det pressmeddelande som gick ut under Fairtrade Fokus delande om kyrkornas engagemang i
kampanjen lästes med allra största säkerhet av journalister i kyrklig och samfundspress.
SKR:s nyhetsbrev som har bred täckning i kyrklig och samfundspress hade båda utskicket under
2011 utförlig information om Kyrka för Fairtrade och aktuella diplomeringar.
Framtagande av debattartikel i samband med
Fairtrade Fokus.

• Debattartikeln publiceras i minst en
samfundstidning.

Eftersom flera av de tretton diplomeringar som ägde rum under årets Fairtrade Fokus fick
medial uppmärksamhet sköts skrivandet av årets debattartikel några månader fram i tiden, till
jul/nyår.
Debattartikeln baserades på årets Fairtrade-rapporten som behandlade barnarbete och
kopplingen till Fairtrade. Artikeln tog upp barnarbete som realitet i världen 2011 speciellt inom
kakao-produktion bland annat i Elfenbenskusten och hur Fairtrade bidrar till att förebygga
barnarbete.
”Julchoklad tack vare barnarbete” fick stort utrymme på sidan tre i tidningen den 4 januari 2012
och publicerades även i webb-upplagan. Artikeln skrevs under av Emma Rung, tillförordnad
generalsekreterare på Föreningen för Fairtrade, Lennart Molin, tillförordnad generalsekreterare
på Sveriges Kristna Råd samt Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan och ordförande i
SKR:s presidium. Artikeln avslutades med en uppmaning till församlingsaktiva att inledningen
till 2012 både i sin privata konsumtion samt i inköp till församlingen tänka rättvis handel.
Öka antalet artiklar om konsumentmakt, rättvis handel, etisk konsumtion, Fairtrade och
hållbar utveckling i svensk samfundspress för att lokala församlingar ska nås med information
och inspiration om Kyrka för Fairtrade.
•

Aktiviteter:
Indikatorer på måluppfyllnad:
Kyrka för Fairtrade har en aktiv arbetsgrupp
• Arbetsgruppen har minst 5 möten under
bestående av representanter från SKR,
året där fokus ligger på verksamhetens
Föreningen för Fairtrade och medlemskyrkor i
operativa arbete.
SKR.
• Arbetsgruppens medlemmar ges 50
klocktimmar av sina respektive arbetsgivare
för möten och annat arbete med Kyrka för
Fairtrade.
• Tillsammans med styrgruppen
genomförs ett längre informationsmöte om

Fairtrade och kyrkans roll och historia i
rättvis handelsrörelsen.
Måluppfyllelse: Under 2013 möttes arbetsgruppen 24/1, 13/3, 15/5 och 30/8 och 15/11.
Medlemmarna i arbetsgruppen haft utrymme i tjänster eller timarvode för arbetet med Kyrka
för Fairtrade.
Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp har under året bestått av:
Bertil Högberg, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Helen Ajdert, Pingst/PMU
Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan (från och med hösten 2013)
Ida Stålgren, Frälsningsarmén
Jacob Sundmark, Svenska kyrkan (fram till sommaren 2013)
Johannes Hartvigson, Fairtrade Sverige
I samband med arbetsgruppsmötet den 13/3 genomfördes ett längre informationsmöte om
Fairtrade. Vid detta möte deltog även medlemmar i styrgruppen.
Kyrka för Fairtrade har en aktiv styrgrupp
• Styrgruppen träffas två gånger om året
bestående av representanter från SKR,
för övergripande projektstyrning samt
Föreningen för Fairtrade och medlemskyrkor i
budgetarbete.
SKR som bidrar ekonomiskt till verksamheten.
Måluppfyllelse: Styrgruppen har haft möten 4/2, 10/4 samt 25/10.
Kyrka för Fairtrades styrgrupp har under 2013 bestått av:
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Gunnel Lerne, Frälsningsarmén
Irene Holmström-Wiborg, Svenska kyrkan
Helena Markstedt, Fairtrade Sverige (till och med sommaren 2013)
Magdalena Streijffert, Fairtrade Sverige (från hösten 2013)
Diplomeringen är väl förankrad i styrelsen
• Information ges om Kyrka för Fairtrade
eller motsvarande hos de samfund som ingår i
vid minst ett styrelsemöte i respektive
Kyrka för Fairtrades styrgrupp.
samfund per år.
• Företrädare för samfunden finns som
resurs i egenskap av diplomerare under
Fairtrade fokus.
Måluppfyllelse: Arbetsgruppens medlemmar har rapporterat att information har getts vid de
för sammanhanget relevanta styrelse- eller nämndmöten (Internationella nämnden för Svenska
kyrkan) under 2013.
Fairtrades generalsekreterare Magdalena Streijffert diplomerade Eskilstuna församling,
Svenska kyrkan, Strängnäs stift. För att stärka nätverket Kyrka för Fairtrade har
kontaktpersoner i diplomerade församlingar varit prioriterade diplomerare. Av den
anledningen samt på grund av att diplomeringarna inte sällan äger rum inom kort tid från att
försmalingen har fått sin ansökan beviljad, har behovet av diplomerare under året kunnat
tillgodoses av kontaktpersoner i diplomerade församlingar.
Fler samfund med diplomerade kyrkor visar
•
Församlingar från 1 ytterligare samfund
intresse av diplomeringen samt av att ingå i
ansöker om att bli diplomerade.
styrgruppen.
• Kontakt etableras med 1 nytt samfund
för framtida ingång i först arbetsgrupp och
på sikt styrgrupp.

Måluppfyllelse: Under året har Karlstads Adventistförsamling, Adventistkyrkan samt
Carlskyrkan Umeå, EFS-Svenska kyrkan visat intresse för att bli diplomerade men hade inte
ansökt vid årets slut.
Under 2013 bestämde sig Frälsningarmén för att även gå in med ekonomiskt stöd till Kyrka för
Fairtrade. De har under året funnit representerade i både arbetsgrupp och styrgrupp. Under
våren 2013 ingick Pingst/PMU i Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp med målet att på sikt ingå i
styrgruppen. I slutet av året meddelade Pingst att man avvaktar sin ingång Kyrka för Fairtrade
samt Kyrkornas globala vecka och inte längre ingår. Under mars träffas Pingst och Sveriges
kristna råd för att diskutera samarbetet med Kyrkornas globala vecka och Kyrka för Fairtrade.
Under 2013 inbjöds Organisationen Fair Trade Återförsäljarna att ingå i arbetsgruppen.
Organisationen representeras i arbetsgruppen av ordförande Bertil Högberg som är aktiv i
Uppsala Missionskyrka, diplomerade som pilotförsamling 2009.
Kyrka för Fairtrade förankras ytterligare i
• Verksamheten belyses i SKR på minst 1
SKR:s styrelse.
styrelsemöte under 2013.
• Verksamheten belyses vid SKR:s
årskonferens i Sundsvall 15-16 maj.
• SKR:s direktor för Ekumenisk
diakoni/Kyrka-samhälle medverkar vid
minst en diplomering under året.
• SKR:s generalsekreterare finns som
resurs för eventuell diplomering under
Fairtrade fokus.
Måluppfyllelse: Fairtrades då nytillträdda generalsekreterare Magdalena Streijffert besökte
SKR:s styrelse den 9 oktober.
Information om Kyrka för Fairtrade fanns vid SKR:s årskonferens i Sundvall.
Behovet av diplomerare kunde tillgodoses av kontaktpersoner i diplomerade kyrkor. För att
stärka nätverket Kyrka för Fairtrade har kontaktpersoner i diplomerade församlingar varit
prioriterade diplomerare. Av den anledningen samt på grund av att diplomeringarna inte sällan
äger rum inom kort tid från att försmalingen har fått sin ansökan beviljad, har behovet av
diplomerare under året kunnat tillgodoses av kontaktpersoner i diplomerade församlingar.
SKR:s medlemskyrkor bidrar till
• Minst 6 av SKR:s medlemskyrkor
informationsspridning kring verksamheten.
och/eller deras ungdomsorganisationer
berättar om Kyrka för Fairtrade på sin
webbplats samt i tidningar och tidskrifter.
• Information finns på minst sex
konferenser/årsstämmor eller andra
centrala samlingar för samfund eller
kyrkliga organisationer.
Måluppfyllelse: Under året har information om Kyrka för Fairtrade funnits med vid flera
årskonferenser för SKR:s medlemskyrkor som Kyrkomötet i Svenska kyrkan, Pingst
Nyhemsveckan samt Equmeniakyrkans årskonferens i Karlstad under Kristi
Himmelsfärdshelgen.
De kristna ungdomsorganisationerna Svenska kyrkans unga och Equmenia tar med jämna
mellanrum upp rättvis handel i sina respektive medlemstidningar ”Troligt”
och ”Equmenia Stories”.
Trots att det ibland kan vara en utmaning för representanterna arbetsgruppen att kunna
påverka webbkommunikationen i sina respektive sammanhang har information om Kyrka för

Fairtrade under året funnits på samfundens webbplatser. Framförallt inför kampanjer som
Fairtrade Challenge och Alla hjärtans dag och i synnerhet hos de samfund och organisationer
som även är medlemsorganisationer i Föreningen för Fairtrade. Även studieförbundet Sensus
och Bilda studieförbund har under året spridit information och utbildningsmaterial om Kyrka
för Fairtrade.
Pilotstudien ”Stift för Fairtrade”, som inleddes
• Diplomering av 8 församlingar i
2011 fortsätter med Göteborgs stift i Svenska
Göteborgs stift under 2013.
kyrkan som pilotstift.
• Göteborgs stift har en aktiv styrgrupp.
• Utvärdering och eventuell progression av
pilotstudien.
Måluppfyllelse: Tre församlingar i Göteborg har diplomerats under 2013: Starrkärr-Kilanda
församling och Kindaholms församling, Svenska kyrkan samt Majornas missionsförsamling,
Equmeniakyrkan. Masthuggs församling, Svenska kyrkan har fått sin ansökan godkänd sedan
men inte bestämt dag för diplomering.
Styrgruppen i Göteborgs stift har haft svårt att träffas, arbetet är dock aktivt på många håll,
enligt Christina Bernerus, miljösamordnare Göteborgs stift.
Kyrka för Fairtrades koordinator träffade miljösamordnaren i Göteborgs stift 22 november för
uppföljning och planering. Stiftet har tillsammans med Sensus studieförbund tagit initiativ till en
ambassadörsutbilding för Fairtrade med inriktning Kyrka för Fairtrade 17-18 maj för
församlingsaktiva och intresserade i regionen.
Resultat kring målsättning om en gemensam ansökan om informationsbidrag:
Den 4 februari 2013 träffade Kyrka för Fairtrades styrgrupp handläggare Joanna Lilja från
Svenska Missionsrådet (SMR) kring huruvida en gemensam ansökan till SIDA vore
aktuell. Svenska Missionsrådet gav beskedet att de inte kunna vidareförmedla pengar från Sidas
informationsstöd förutom till de organisationer som redan har fått sina ansökningar
beviljade och att det från 2015 kommer det gå att söka pengar.
Sveriges kristna råd ansökte om verksamhetstöd från Lunds Missionssällskap den 15
maj (60 000 kr) samt Konsumentverket den 30 september (300 000 kr). Ingen av ansökningarna
beviljades. Lunds missionssällskap motiverade sitt beslut med att man sällan beviljar bidrag till
ordinarie verksamhet, utan fokuseras på verksamhet som t.ex. studieresor och stipendier för
teologiska studier.
Efter samtal med Konsumentverkets handläggare uppmuntras en ansökan inför nästa
år då verksamheten specificeras tydligare. I synnerhet hur församlingar utgör en stabil struktur
för kunskapsspridning. Konsumentverket erbjuder även konsultation inför ansökan.
Strategisk målgrupp 2: Samfundspress
Målsättning för målgruppen:
• Öka antalet artiklar om konsumentmakt, rättvis handel, etisk konsumtion, Fairtrade och
hållbar utveckling i svensk samfundspress för att lokala församlingar ska nås med
information och inspiration om Kyrka för Fairtrade.
Aktiviteter:
• Kyrka för Fairtrade
uppmärksammas i redaktionellt
innehåll i samfundspress och på
webben.
• Samfunden i styrgruppen bidrar
med informationsspridning och
opinionsbildning.

Indikatorer på måluppfyllnad:
• Minst 25 journalister och redaktörer har
exponerats för budskapet och gjort inslag,
skrivit en artikel eller publicerat en
debattartikel om Kyrka för Fairtrade.
• Minst 2 notiser om Fairtrade eller Kyrka för
Fairtrade publiceras i samfundens nationella
press.

Tydlig och lättillgänglig information om
verksamheten finns på samfundens hemsida.
•

Framtagande av debattartikel som
• Debattartikeln publiceras i minst en
anknyter till årets Fairtrade Fokus.
samfundstidning.
Måluppfyllelse: Sveriges kristna råds mediabevakningsverktyg ”infopaq” har registrerat 17
artiklar om Fairtrade eller Kyrka för Fairtrade i tryckta lokaltidningar och samfundstidningar.
Majoriteten artiklar i lokalpress uppmärksammar församlingar som har diplomerats eller
församlingar som har gjort utåtriktade aktiviteter under Fairtrade fokus-veckorna. Det är högst
sannolikt att fler artiklar publicerats på webb och i tidningar som inte har nåtts via
mediabevakningsverktyget.
•

En debattartikel med rubriken ”Blomsterindustrin kantad av törnen” i Kyrkans tidning på Alla
hjärtans dag den 14/2, artikel i Dagen ”Kyrkkaffet blir alltmer rättvist” den 5/4 samt artikel i
Sändaren ”För få församlingar Fairtrade-diplomerade” med fokus på antalet diplomerade
församlingar inom Equmeniakyrkan, den 24/4.
Ingen debattartikel som anknyter till temat för Fairtrade fokus togs fram. Pressmeddelande gick
ut från SKR inför fikadagen Fairtrade Challenge 17/10.
Länkar, information och material om Kyrka för Fairtrade har under året funnits på samfundens
hemsidor.
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6. Diplomeringen som metod
Diplomeringen har även 20112013 visats vara en framgångsrik metod som ger församlingar ett
nåbart och konkret mål. Många församlingar gör sin planering för året utifrån Kyrka för
Fairtrades kriterier.
Att arbeta mot att bli en diplomerad Kyrka för Fairtrade kan ses av lokalt aktiva i SKR:s
medlemskyrkor ses på två sätt; dels som en bekräftelse och ett synliggörande på ett sedan länge
gott arbete och dels som ett långsiktigt mål att sträva mot. Församlingarnas inställning vid
ansökningstillfället varierar. Oavsett vilken utgångspunkt den ansökande församlingen har och
hur länge de har arbetat med etisk konsumtion och rättvis handel mottagandet diplom ett
erkännande med positiv laddning. Det är tydligt att församlingarna är stolta över att få
utmärkelsen och gärna kommunicerar detta till omvärlden, i synnerhet om det blivit först i sin
region, stift eller distrikt. Många diplomerade församlingar uppmuntrar också med
framgång sina grannförsamlingar att börja arbeta efter kriterierna och ansöka om
diplomeringen.
Det formella beslutet som ingår i kriterierna fyller en stor funktion och ger
frågorna samt de församlingsmedlemmar som arbetar med dem större legitimitet och status i
församlingen. Att församlingen förnyar detta beslut varje år är värdefullt för att förankra
diplomeringen på flera nivåer i församlingen. På grund av de strukturförändringar i Svenska
kyrkan som har förberetts under året har många församlingar bett om råd för vilket organ som
ska ta beslutet om diplomering. Styrgruppen kommer därför att ta upp diplomeringen i relation
till olika församlingsstrukturer under våren 2014.

I så hög utsträckning som möjligt har strategin varit att aktiva i redan diplomerade kyrkor är
diplomerare av nya kyrkor. Detta har visat sig
vara fortsatt mycket berikande, nätverksbyggande och ekumeniskt främjande. Det är
också helt nödvändigt för att kunna möjliggöra ett växande antal

diplomeringstillfällen. I årsuppföljningen svarar fler än hälften (25 av 42 på frågan
svarande församlingar) att de har haft kontakt med en diplomerad församling under året.
Utöver diplomerare från diplomerade kyrkor har anställda på Sveriges kristna råd, Föreningen
för Fairtrade samt Svenska kyrkans miljöhandläggare i Göteborgs och Västerås stifts fungerat
som diplomerare även under 2013.

7. Budskapet och dess bidrag till förändring samt Förändringar i omvärlden
När konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter ökar så ger det möjligheter och incitament för
fler odlare och anställda i utvecklingsländer att ansöka om att bli Fairtrade-certifierade. Genom
att de ingår i Fairtrades system skapas förutsättningar, att genom FLO:s kriterier, för dem att
kunnafå förbättra sitt egnade arbets-arbets- och levnadsvillkor. Premien som Fairtradecertifierade producenter får blir högre ju mer av sin produktion som de kan sälja som
Fairtrade. En ökning av vår konsumtion av Fairtrade-märkta produkter i Sverige kan ge påtagligt
större möjligheter för tillgång till sjuk- och hälsovård samt utbildning hos människor
i utvecklingsländer. Den skillnad som 20 90 församlingar göra med sin egen
konsumtion mångfaldigas när alla församlingarnas medlemmar nås av informationen
om Fairtrade. Många församlingar som har en aktiv försäljning av rättvis handel-produkter är
ensam återförsäljare av dessa på sin ort. Av de 44 som svarar på frågan om de har försäljning av
rättvis handel-produkter i sin församling svarar 33 jakande.
De diplomerade församlingarna bidrar till att sprida kunskap och skapa opinion även utanför
kyrkans väggar. Av 43 svarande församlingar berättar 32 att de har bedrivit utåtriktat
arbete om rättvis handel och etisk konsumtion under året (2012: 27 av
31). Tolv av trettioåtta svarande församlingar ingår i sin kommuns Fairtrade
city styrgrupp (2012: 7 av 31).
En av grundpelarna i rättvis handel är tanken att vi måste försöka föra konsumenter och
producenter närmare varandra. Informationsarbetet för Fairtrade i Sverige går därför i stor
utsträckning ut på att berätta och informera om odlares och anställdas levnadssituation och de
strukturer som påverkar deras levnadsstandard och utvecklingsmöjligheter. I Sverige har Kyrka
för Fairtrade bidragit till att höja medvetenheten om världens orättvisor och erbjudit ett konkret
projekt för kyrkor och kyrkgrupper att på ett meningsfullt sätt göra skillnad och främja
förbön för bröder och systrar i fattigare delar av världen. länder.
Som medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade har Sveriges kKristna rRåd förutom att
berätta om det positiva som en Fairtrade-certifiering innebär för odlare och anställda i
utvecklingsländer även möjlighet att ge en verklighetsbeskrivning av det i världshandeln som
inte är Fairtrade.
Kyrka för Fairtrade synliggör i global bemärkelse vad Paulus skriver i Romarbrevet 12:5: vi
kristna – fast vi är många – utgör ”en enda kropp i Kristus”. Detta betyder att människor i alla led
av handelskedjan, en Fairtrade-certifierad producent av kakao i Ghana och en konsument av en
Fairtrade-märkt chokladkaka i Alunda församlings handelsbod är bröder och systrar i
Kristus. Verksamheten ger kyrkor en möjlighet att nå ut med sitt budskap och visa med konkret
handling och engagemang vad de står för och aktivt berätta i ord och handling att kyrkan i 2000talet är en aktiv samhällsdebattör.
Tre Fem år efter verksamhetens start kan det konstateras att Kyrka för Fairtrade bidrar på
ett avgörande sätt till sitt övergripande mål ”att öka de kyrkliga samfundens intresse, kunskap och
engagemang för rättvis handel som verktyg för fattigdomsbekämpning och hållbar
utveckling”. Verksamheten är utformat så att det ska bidra till förändring på församlingsnivå. I
motsats med förra årets årsuppföljning berättar många församlingar om en konsumtion eller

försäljning som nu är relativt konstant, samtidigt svarar Sju 18 av av
de tjugo 44 församlingar som i årsuppföljningen diplomerades 2009 och 2010 berättar att
konsumtionen av Fairtrade-märkta och rättvist handlade produkter har ökat
under 20120131, vilket får betraktas som tydligt ett steg mot hållbara förändringar av
konsumtionsmönster.
De fyrtiotre 90 församlingar som hittills blivit diplomerade är, trots sitt ökade antal, fortfarande
en liten del av de mer än 4000 3500 församlingar som tillhör SKR:s medlemskyrkor. Ännu så
länge har Kyrka för Fairtrade alltså fortfarande möjliggjort mer potentiell än reell förändring.
För att förverkliga potentialen krävs att antalet församlingar som diplomeras under åren som
kommer mångfaldigas många gånger om. För att nå detta bör det gemensamma
ägarskapet från SKR:s medlemskyrkor få tydligare konsekvenser i deras informationsspridning,
informationssamordning samt uppmuntran till sina församlingar. Här har samfundens stift,
regioner och och distrikt och även studieförbund en avgörande roll.

Sektion C. Hållbarhet och Rekommendationer
8. Hållbarhet
En grund för framtida hållbart arbete stabiliserades under 2010 genom de samarbeten
som fördjupades mellan SKR och Fairtrade samt SKR:s medlemskyrkor och deras
studieförbund. De diplomerade kyrkorna är en viktig resurs som kan mobiliseras för att utvidga
och stärka verksamheten i framtiden.
I den årsuppföljning som gjordes med de församlingar som diplomerades under 2009 och
2010mellan 2009-2012 framkommer att alla majoriteten diplomerade församlingar har haft en
tydlig och medveten fortsättning av sitt engagemang med frågorna. Många planerar året utefter
diplomeringens kriterier. De har informeratFörsamlingarna vill också om och
spriditsprida konceptet Kyrka för Fairtrade vidare till andra församlingar på olika sätt. Fler
kloka resurspersoner som instruktörer och ambassadörer har knutits och till verksamheten och
olika informationsinsatser har gjort verksamheten känt hos de som arbetar med frågorna i
kyrkor och församlingar. Att fler församlingsaktiva blir utbildade i frågorna stärker
engagemanget långsiktigt. Fler än hälften diplomerade församlingar svarar ja på frågan om av
försalingens aktiva är ambassadör för Fairtrade.
Föreningen för Fairtrades prioritering av kyrkligt aktiva som en av fem fokusgrupper under
2011 och 2012 visar att kyrkans roll i rättvis handelsrörelsen inte är förpassad till 70-talet utan
är högst aktuell under 2010-talet.
Det är tydligt att Kyrka för Fairtrade har potential för att bidra till verklig och uthållig
förändring. Det är tydligt att det finns en positiv laddning kring diplomeringen. På frågan
om vilket mottagande församlingens arbete med rättvis handel har fått svarar många kontaktpersoner de att de får god respons och att medvetenheten växer bland aktiva i den egna
församlingen och även i lokalsamhället i stort. En församling svarar ”Fairtrade blir ett alltmer
välkänt begrepp i kommunen”.
För att minska sårbarheten, skapa långsiktighet samt bidra till gemensamt ägarskap i Kyrka för
Fairtrades finansiering styrgruppen under 2013 att diplomeringen från och med
verksamhetsåret 2014 kommer omfattas av en årsavgift på 1000 kr med möjlighet för nedsatt
avgift. Avgiften har tidigare aviserats om i årsuppföljningen för åren 2011 och 2012 samt i email till församlingens kontaktperson. Under mars-månad faktureras
församlingarna årsavgiften. Tre församlingar har ansökt om helt eller delvis reducerad avgift.
Den utökade budgeten vill möjliggöra spridning av verksamheten och att fler församlingar kan få
stöd och uppmuntran i sitt arbete med rättvis handel. Genom årsavgiften kan bland annat
utskicken av nyhetsbrev förbättras och fler regionala utbildningstillfällen och församlingsbesök
möjliggöras.

9. Utvärdering och rekommendationer
Under I mitten av december januari och januari månad
genomfördespåbörjades årsuppföljningar med de församlingar som diplomerades 2009 2012och 2010. Följande slutsatser kan vi dra utifrån uppföljningen:
Årsuppföljningen genom ett enkätverktyg och uppföljande telefonsamtal var en braär en
bra modell för rapportering av församlingarnas arbete med Kyrka för Fairtrades
kriterier. Samtidigt som samtal på årsbasis är mycket värdefulla behöver styrgrupp och
arbetsgrupp under år 2014 tänka över om modellen att ringa till samtliga församlingar är
rimlig när antalet diplomerade församlingar fram till och med 2013 är 90.
• Församlingarna är fortfarande mycket engagerade för Fairtrade och stolta över att vara
diplomerade. Flertalet församlingar berättar gärna om sin diplomering i sina
församlingsblad eller församlingens tidning. Några församlingar har gjort eget
profilmaterial, till exempel roll-ups, som berättar att de är en Kyrka för Fairtrade som de
använder vid lämpliga tillfällen.
• Åtta församlingar svarar i årsuppföljningen att deras engagemang blivit större
under 2011 jämfört med tidigare år.
• I motsats till tidigare många församlingars engagemang, framförallt i
kampanjveckorna, år då återapporteringen visade att märks det tydligt att energin hos
diplomerade församlingar hader gått ner något i jämförelse med tidigare år, är det tydligt att
verksamheten under 2013 har varit en naturlig del av församlingarnas arbete, i synnerhet
hos de församlingar som har varit diplomerade under några år. Samtidigt svarar sexton
församlingar att deras engagemang blivit större under 2013 jämfört med tidigare år.
• Flera församlingar som inte har kunnat vara så aktiva som de hade velat i sitt
arbete hänvisar till att de omfattas av de strukturförändringar som inleddes under 2013 i
många församlingar inom Svenska kyrkan..
• Kontaktpersonerna i pilotförsamlingarna är fortsatt mycket drivande och uthålliga i sitt
engagemang. De driver i många fall inte enbart arbete med rättvis handel utan även sina
församlingars klimat- och miljöengagemang. Endast ett fåtal församlingar har fått
nya kontaktpersoner under året. De driver i många fall inte enbart arbete med rättvis handel
utan även sina församlingars klimat- och miljöengagemang. Kontaktpersonerna i de
diplomerade kyrkorna har olika funktioner. En del ärSomliga är anställda, andra frivilliga
eller förtroendevalda. I församlingarnas styrgrupper för Kyrka för Fairtrade är en
genomtänkt blandning av människor med olika funktioner påtaglig.
• Engagemanget för Fairtrade glädjande nog generationsöverskridande, de Fairtradegrupper som finns består av både äldre och yngre personer. Färre än en tredjedel av Kyrka
för Fairtrades 43 kontaktpersoner i slutet av 2011 är män (elva personer).
• Kyrka för Fairtrade har även detta år har under året visat sig kunnat stärkastärka lokal
och nationell ekumenik.
• Många församlingar har ett ekumeniskt samarbete med frågorna, inte minst i samband med
diplomeringar samt fikadagen Fairtrade Challenge under Fairtrade fokus-veckorna.
• I årsuppföljningen berättar ett fåtal församlingar att de ställer sig frågande till att Kyrka
för Fairtrade från år 2014 har en årsavgift och efterlyser mer information om vad
årsavgiften kommer att innebära.
• Ett tydligt exempel är den ekumeniska diplomeringen av sex församlingar från fyra
samfund (Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan i Sverige) i Norrköping den 22 oktober, under Fairtrade Fokusveckorna. Hälften av de församlingar som diplomerades under 2009 och 2010 uppger i
årsuppföljningen att de under året har haft kontakt med någon annan Kyrka för Fairtradediplomerad församling.
• Att skapa ett forum en gång per år där kontaktpersoner i diplomerade församlingar möts
för att utbyta glädjeämnen och utmaningar är mycket fördelaktigt för byggandet av Kyrka
för Fairtrade nätverk.Även om det inte troligen inte kommer vara ekonomiskt möjligt att
•

subventionera kontaktpersonernas deltagande i konferenser finns ett stort behov från
kontaktpersonerna i de diplomerade kyrkorna att mötas för att dela erfarenheter,
utmaningar och glädjeämnen. Att skapa ett forum en gång per halvår som gjordes
2011 har mycket fördelaktigt för byggandet av Kyrka för Fairtrade nätverk.
• Att verksamheten är nätverksbyggande kan konstateras då t.ex. aktiva i två
av fem pilotförsamlingar har diplomerat sammanlagt tre nya kyrkor under hösten 2010.
Samarbete med andra församlingar, kommunen eller studieförbund är högt uppe på
listan för församlingarnas planer för framtiden.

Rekommendationer inför verksamhetsåret 20122014:
I rapporten har nämnts flera områden där initiativ och samtal i styrgruppen har inletts,
däribland en förändring av styrgruppens organisation.
Kriterierna för diplomeringen bör bevaras i sin nuvarande form eller möjligen justeras
försiktigt. Arbete Erfarenheterna från de två årenfrån de år diplomeringen funnits och
årsuppföljningen med pilotförsamlingarna indikerar att kriterierna fortfarande är tillräckligt
ambitiösa för att utgöra en utmaning men ändå tillåter varje församling att själva sätta
ambitionsnivån utifrån sina egna kunskaper och resurser.
•
Med hänvisning till att antalet diplomerade församlingar går ner på år och för att kunna
behålla det engagemang hos diplomerade församlingar som finns i dag bör målet om antal
diplomerade församlingar förändras från 30 diplomerade församlingar
till 25 diplomerade församlingar.
•
Kommunikationen kring varför Kyrka för Fairtrade har en årsavgift från 2014 och vad
den kommer att innebära för verksamheten behöver förtydligas enligt önskemål från några
diplomerade församlingar.
•
För att minska sårbarheten hos aktiva i diplomerade församlingar föreslås att ett av
diplomeringens kriterium är att församlingen har en styrgrupp för verksamheten. Denna grupp
kan med fördel vara församlingens internationella grupp eller dess missionsråd.
•
SamtalBeslut i styrgruppen behöver föras kring Kyrka för Fairtrade i olika typer
församlingsstrukturer, t.ex. när två diplomerade församlingar har gått ihop och blivit en.
•
Beslut i styrgruppen behöver tas om en församling kan vara ”vilande” under ett år. vad
som händer om en församling inte längre motsvarar kriterierna lika så avgift för ansökande i
församlingar i takt med att antalet växer.
•
För att ge incitament till fler stift och distrikt att aktivt sprida information och underlätta
engagemang i lokala församlingar bör konceptet stift/distrikt/regioner för
Fairtrade under 2012 2013 öppnas för till fler. än Göteborgs stift.
•
Eftersom väldigt få diplomerade församlingar deltog i samlingen i samband med årets
Fair Trade Forum informerar arbetsgruppen om årets samling (4 oktober under Fair Trade
forum i Jönköping) i samband med årsuppföljningarna för 2013.
•
Diskussionen kring ”Hållbar kyrka” bör fortsätta aktivt under året för att kunna leda till
beslut inför 2015 års verksamhet.
•
I en eventuell ny ansökan om verksamhetsstöd till Konsumentverket inför 2015 behöver
Kyrka för Fairtrades verksamhet göras tydligare, i synnerhet hur arbetet bidrar till kunskap och
mobilisering hos församlingsaktiva.
•

•
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Bakgrund Kyrka för Fairtrade
Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) i
Sverige. Idén till diplomeringen kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church
funnits sedan flera år och ges till församlingar som engagerar sig för etisk konsumtion och
rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller kriterierna kan bli
diplomerade. Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges
kristna råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade.
Utmärkelsen Kyrka för Fairtrade ges till församlingar som:
-

Använder Fairtrade-märkt kaffe och te och regelbundet också andra Fairtrade-produkter i
de sammanhang där den verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och
personalfikan.
Sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda konsumentmakt i sin
verksamhet.
Skapar opinion för rättvis handel och Fairtrade genom att delta i Fairtrades
kampanjveckor Fairtrade Fokus samt andra några utåtriktade aktiviteter eller aktioner.
Organiserar sitt arbete i en styrgrupp.

Summering verksamhetsåret 2014
I slutet av 2014 fanns 109 diplomerade församlingar, varav två vilande. Under 2013 och 2014
diplomerades 20 respektive 22 församlingar i tre samfund, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan
och Frälsningsarmén. Nya Kyrka för Fairtrade-församlingar blir i hög utsträckning diplomerade
av aktiva i redan diplomerade församlingar, vilket har stärkt Kyrka för Fairtrades nätverk och
har visat sig vara mycket berikande för alla inblandade.
Kyrka för Fairtrade finansieras även fortsättningsvis till största delen av Svenska kyrkan med
kompletterande medel från Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Under 2013 och 2014 har
budgeten täckt en koordinatorstjänst på 40 %.
Från 2014 omfattas diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr/per församling. Avgiften
aviserades om för diplomerade församlingar i årsuppföljningen för åren 2011 och 2012 samt i email till församlingens kontaktperson där nedsatt avgift fanns som alternativ. Årsavgiften har
bidragit till att minska sårbarheten och skapa långsiktighet i Kyrka för Fairtrades finansiering,
möjliggöra spridning av verksamheten samt bidra till gemensamt ägarskap. Genom årsavgiften
har vi under 2014 kunnat förbättra utskicken av nyhetsbrev samt underlätta för fler regionala
utbildningstillfällen och församlingsbesök.
Under 2014 har Kyrka för Fairtrade drivits av Sveriges kristna råd (SKR) i samarbete med
Föreningen för Fairtrade Sverige, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén.
Verksamheten har under året finansierats av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan,
Frälsningsarmén och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Kyrka för Fairtrade
organiseras genom en arbetsgrupp och en styrgrupp.
Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp 2014
Bertil Högberg, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (under våren 2014)
Cecilia Hage, Svenska kyrkans unga (från hösten 2014)
Fredrika Uggla, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (från hösten 2014)
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Ellen Svensson Radic, Equmeniakyrkan
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Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan
Ida Stålgren, Frälsningsarmén
Johannes Hartvigson, Fairtrade Sverige
Josefin Hjärpe Lämås, Equmenia (från hösten 2014)
Kyrka för Fairtrade styrgrupp 2014
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Gunnel Lerne, Frälsningsarmén
Irene Holmström-Wiborg, Svenska kyrkan (under våren 2014)
Magdalena Streijffert, Fairtrade Sverige
Urban Jorméus, Svenska kyrkan (från hösten 2014)
Personal Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck har varit Sveriges kristna råds koordinator för verksamheten på 40 % under
året. Övriga personalresurser från Sveriges kristna råd har varit Björn Cedersjö, direktor
Ekumeniska diakoni/kyrka-samhälle samt Stina Taylor och Arja Stenbom, ekonomichef.
Aktiviteter
Precis som tidigare år har Kyrka för Fairtrade funnits på kyrkliga konferenser och årsmöten, så
som Nyhemsveckan 2013, Kyrkomötet och Världens fest (2014) för Svenska kyrkan samt
sommarfestivalen Frizon. Kyrka för Fairtrade med på rättvis handelsrörelsens årliga mötesplats
Fair Trade Forum i Eskilstuna (2013) respektive Jönköping (2014). Under forumen båda åren
genomfördes en samling med aktiva i diplomerade kyrkor då kontaktpersoner utbytte
glädjeämnen och utmaningar. Vid forumet 2014 fick samlingen besök av Fairtrade Sveriges
gäster från Ghana.
Kyrka för Fairtrade har båda åren haft program under vid politikerveckan i Almedalen. 2013
diplomerades Frälsningsarmén i Visby och morgonbön med tema rättvis handel hölls i
Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan. Vårdklockans kyrka diplomerades året efter i samband
med schysst frukost och morgonbön.
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Fairtrade ger ljusare framtid
Berättelser om Fairtrade i Ghana
Under Fairtrade fokus-veckorna i
oktober 2014 hade Fairtrade Sveriges
besök från Ghana. På bilden är
Patience Admizah, Kwame Banson
och Prosper Tamakloe på Götgatan i
Stockholm.
De medverkade vid Fair Trade Forum
i Jönköping och hade även möjlighet
att vara med på gudstjänsterna i två
församlingar i Stockholm. Deras
berättelser visar tydligt på de positiva
effekterna av Fairtrade.
Kwame Banson från Fairtrade Africa
berättade att man nästan kan vara säker på att odlaren inte får sina kostnader täckta i
konventionell, vanlig odling. Fairtrade däremot ger odlaren en inkomst som inte går under
minimilönen eller minimipriset. Utöver det får odlaren en premie, en extra peng, som används
för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt t.ex. i en ny skola, nya bostäder och
hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas
gemensamt av odlarna.
Långa avtal är en viktig del av Fairtrade – odlaren kan planera produktionen och till exempel
göra omställning till ekologisk odling. Om produktionen är Fairtrade-certifierad betyder det att
många kemikalier är förbjudna, att bli certifierad är för många odlare ett steg till att i framtiden
bli ekologisk. Omställningen tar cirka 2-3 år innan man vinner något på det, därför ger Fairtradepremien en buffert och möjligheten att ställa om.
På bananplantaget Golden Exotics i Ghana där Patience
Admizah arbetar har man valt att använda premiepengarna till
skolavgifter för barnen. Premien finansierar
sjukvårdsförsäkring, lunch och arbetskläder för alla anställda.
– Utan sjukförsäkringen hade min man inte levt i dag, berättar
Patience. Han var mycket svårt sjuk och familjen hade inte haft
möjlighet att bekosta operationen utan försäkringen. På frågan
om vad Fairtrade har betytt för odlarna svarade därför
Patience: - Jag brukar alltid säga: utan Fairtrade – inget liv. I
och med att Fairtrade finns kan jag se en ljusare framtid.
Patience utstrålade mer en positiv förändringsvilja snarare än
tålamod som hennes namn betyder på svenska. När kvällen i
Kummelby kyrka, Svenska kyrkan Sollentuna där odlarna
medverkade närmade sig sitt slut sa en av deltagarna:
– Patience, jag skulle vilja ge dig ett nytt namn – Courage
(mod). Tack för att ni har uppmuntrat oss här i Sverige att göra kloka val i matbutiken.
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Kriterier Kyrka för Fairtrade

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har under 2014 haft följande kriterier.

1. Fairtrade-märkta produkter
 Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den
verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och personalfikan.

Kyrkan eller församlingen använder regelbundet också andra Fairtrade-produkter som frukter,
kakao, choklad, fotbollar, rosor och juice.

2. Kunskap
 Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin
konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, i konfirmationsundervisningar,
i sitt församlingsblad och i predikan.

3. Opinion
 Kyrkan 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 (den 10 maj år 2014), kampanjveckorna Fairtrade Fokus eller Kyrkornas globala
vecka, vecka 47.
 Kyrkan eller församlingen engagerar sig i Fairtrade Fokus, som 2014 infaller vecka 41-42.

4. Samarbete
 Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en
sådan finns lokalt.
 Kyrkan eller församlingen samarbetar med fler goda krafter lokalt kring etiskt konsumtion t.ex.
andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, kommunen och
näringslivet.

5. Information och organisation
 Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina goda idéer, berättar om sina lyckade
aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till
koordinatorn på Sveriges Kristna Råd.
 Varje år tar kyrkan/församlingen ett formellt beslut att fortsätta vara en Kyrka för Fairtrade.
 Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en
styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan med fördel utgöras av hela eller
delar av församlingens styrelse, internationella grupp eller missionsråd.
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Årlig avgift från verksamhetsåret 2014
Från och med verksamhetsåret 2014 omfattades diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr. 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. Alla Kyrka för Fairtradediplomerade församlingar blev fakturerade för verksamhetsåret 2014 under våren 2014.
Församlingar som diplomerades under hösten 2014 blev fakturerade i slutet av 2014. Kring
årsavgiften kommunicerades att om den innebära ett problem kunde församlingen höra av sig inför
sin ansökan. Majoriteten församlingar har inte uttryckt någon åsikt kring årsavgiften. Några
församlingar har efterlyst större motivering och ett par församlingar haft ansökt om reducerad avgift
(500kr).

Sociala medier
I slutet av 2014 gillade 799 personer Kyrka för Fairtrade på Facebook.
https://www.facebook.com/kyrkaforfairtrade
Inför Fairtrade Challenge blev Kyrka för Fairtrade aktiva på Twitter. @KyrkaFairtrade hade i slutet
av året drygt 100 följare.

Fairtrade Challenge 2014
Fikadagen för Fairtrade, Fairtrade Challenge är en stor höjdpunkt inom rättvis handelsrörelsen.
Den äger rum under kampanjveckorna Fairtrade fokus, på torsdagarna 15 oktober 2013
respektive 16 oktober 2014.
Laget ”Kyrkor för Fairtrade” tog sjätteplats på topplistan över fikade lag 2014 med närmare
25 000 personer registrerades i 374 fikapauser.
Bland deltagande samfund är 92 % registrerade som Svenska kyrkan. Totalt fanns cirka 500 000
(2013) respektive 650 000 personer (2014) anmälda i Fairtrade-fikan. På bilden förbereder sig
kyrkoledare och ledamöter i Sveriges kristna råds styrelse för Fairtrade Challenge.
Debattartikeln ”Fika med oss för en rättvisare värld” publicerades i Kyrkans tidning den 16
oktober och skrev kyrkoledarna för samfunden och organisationerna i styrgruppen.
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Diplomerade församlingar 2014
I slutet av verksamhetsåret 2014 fanns 109 diplomerade församlingar i fyra samfund, Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Pingst. Två församlingar var under året vilande.

Fem diplomerade församlingar 2009

Totalt 5 diplomerade

Uppsala Missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Gunnarsbyns församling, Svenska kyrkan, Luleå stift
Helgeands församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Nässjö Missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Öst
Vetlanda Missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Öst

Bild från Helge Ands församling,
Svenska kyrkan Lunds stift

Femton diplomerade församlingar 2010

Totalt 20 diplomerade

S:t Petersklosters församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Tranås kyrkliga samfällighet; Säby, Adelöv och Linderås församlingar,
Svenska Kyrkan, Linköpings stift
Foss och Sörbygdens församlingar, Svenska kyrkan, Göteborgs stift
Åbybergskyrkan i Vallentuna, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades 24/10
Lerums Missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomerades 31/10
Pingstkyrkan i Jönköping (vilande under 2014), diplomerades 31/10
Kirsebergskyrkan, Svenska kyrkan på Backarna, Lunds stift, diplomerades 31/10
Alunda församling, Svenska kyrkan Uppsala stift, diplomerades 3/11
Frälsningsarmén i Malmö, diplomerades 14/11
Svärdsjö Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Mitt, diplomerades 21/11
Kyrkan vid Brommaplan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades 28/11
Norrtullkyrkan, Pingstförsamlingen i Söderhamn, diplomerades 19/12

Bild till vänster från Tranås pastorat, Svenska kyrkan, Linköpings stift och till höger från rättvis
handelskåpet i Alunda församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift.
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Tjugotvå diplomerade församlingar 2011

Totalt 42 diplomerade

Västerstads församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 13/2
Nora bergslagsförsamling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 13/3
Lunds Allhelgonförsamling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 10/4
Folkärna församling, Svenska Kyrkan, Västerås stift, diplomerades 18/4
Önsta församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 29/5
Svenska kyrkan i Habo, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 11/9
Betlehemskyrkan (numera Tingvallakyrkan), Equmeniakyrkan, Region Svealand, diplomerades 9/10
Allerums församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 9/10
Fors-Rommele församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 16/10
Hammarö församling, Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 16/10
Höörs församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 16/10
S:t Olofs församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
Borgs församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
S:t Johannes församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades 22/10
Centrumkyrkan Norrköping (vilande under 2014), Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 22/10
Vidablickskyrkans församling, Svenska Missionskyrkan, Östra Götalands distrikt, diplomerades 22/10
Håstenskyrkan, Varbergs Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomerades 23/10
Floda Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomeras 23/10
Husie och Södra Sallerups församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11
Lunds Östra stadsförsamling (tidigare Stora Råby församling),
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 20/11
Stora Kopparbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 27/11
Kinna församling, Svenska Kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 4/12

Bilden till vänster från Nora församling, Svenska kyrkan Strängnäs stift och bilden till höger från
Mullsjö-Sandhems församling, Svenska kyrkan, Skara stift

Tjugofem diplomerade församlingar 2012

Totalt 67 diplomerade

Mullsjö-Sandhems församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 6/1
Sankt Olovs församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 5/2
Ärentuna församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 18/3
Klövedals församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 1/4
Ingarps missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 22/4
Härlanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 22/4
Alstermo missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 13/5
Ålidhems församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 16/9
Längbro församling, Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 23/10
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Sandhults pastorat; Sandhults och Bredareds församlingar,
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 7/10
Västerleds församling, Bromma, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 13/10
Tolfta församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 14/10
Caroli församling, Borås, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 14/10
Östersunds församling, Svenska kyrkan, Härnösands stift, diplomerades 14/10
Värnamo kyrkliga samfälldhet; Värnamo och Nydala-Fryele församlingar,
Svenska kyrkan, Växjö stift, diplomerades 18 oktober
Partille församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21/10
Gustav Adolfs pastorat; Gustav Adolfs och Brämhults församlingar,
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 21/10
Uddevalla samfälldhet; Uddevalla och Bäve församlingar,
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 21 oktober
Brandstorps församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 2 december
Nor-Segerstads församling, Svenska kyrkan, Karlstad stift, diplomerades 6 december
Vallentuna församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades 9 december

Bilden till vänster från Kår 393, Stockholm och till höger från Ålidhems församling, Svenska kyrkan, Luleå stift

Vi vill bekämpa fattigdomen i världen och detta är ett sätt.
Att välja Fairtrade-produkter är ett enkelt sätt att göra skillnad för odlare och anställda i
utvecklingsländer. Vi hoppas att vi kan inspirera andra med vårt arbete.
Lisa Tegby, kyrkoherde i Ålidhems församling,
Svenska kyrkan, Luleå stift

Tjugo diplomerade församlingar 2013

Totalt 87 diplomerade

Starrkärr-Kilanda församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 27 januari
Kår 393, Frälsningsarmén Stockholm, diplomerades 17 februari
Helsingborgs missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Syd, diplomerades 24 februari
Råneå församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomerades 17 mars
Falu Kristine församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 12 april
Växjö missionskyrka, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 28 april
Landskrona församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 12 maj
Kindaholms församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 26 maj
Hallsbergs församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 26 maj
Skerike-Gideonsbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 26 maj
Frälsningsarmén Visby, Frälsningsarmén, diplomerades 30 juni
Majornas missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomerades 22 september
Eskilstuna församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 4 oktober
Immanuelskyrkan i Norrköping, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 6 oktober
Helsingborgs Maria församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 13 oktober
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Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades 13 oktober
Hedlundakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Nord, diplomerades 20 oktober
Slottsstadens församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 1 december
Norra Nöbbelövs församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 1 december
Ekeby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 1 december

Bilden till vänster Redbergskyrkan, Equmeniakyrkan, Göteborg och
bilden till höger Säterbygdens församling, Svenska kyrkan, Västerås stift

Tjugotvå församlingar diplomerade 2014

Totalt 109 diplomerade

Skultorps församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades 12 januari
Lena församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades 2 mars
Österåkers församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades den 27 april
Skövde församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades den 4 maj
Carlskyrkan, Svenska kyrkan/EFS, Luleå stift, diplomerades den 18 maj
Munka Ljungby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades den 29 maj
Västra Vingåkers församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades den 8 juni
Munkedals pastorat: Svarteborg-Bärfendals, Foss och Sörbygdens församlingar
(Foss och Sörbygdens församlingar diplomerades 2010 som församlingar,
nu diplomeras hela pastoratet), diplomerades den 29 juni
Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades den 4 juli
Sköns församling, Svenska kyrkan, Härnösands stift, diplomeras den 21 september
Svenska kyrkan i Oxie och Glostorp, Fosie församling, Svenska kyrkan, Lunds stift,
diplomeras den 12 oktober
Tierp-Söderfors församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomeras den 12 oktober
Redbergskyrkan, Equmeniakyrkan, Region Väst, diplomeras den 16 oktober
Moheda Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomeras den 19 oktober
Hortlax församling, Svenska kyrkan, Luleå stift, diplomeras den 19 oktober
Vintrosa Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Svealand, diplomerades den 9 november
Kolmårdens församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades den 16 november
Tingsvallakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Svealand, diplomerades den 23 november
(Karlstads Baptistförsamling och Karlstads Missionsförsamling bildade Tingvallakyrkan 2013)
Säterbygdens församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades den 30 november
Tyresö församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades den 30 november
Edshults församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerades den 30 november
Andreaskyrkan Mjölby, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades den 7 december
Masthuggs församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades den 7 december
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Kyrka för Fairtrades guldkorn
Nytt efter 2014 års uppföljning av de diplomerade församlingarna var att utse Kyrka för
Fairtrades guldkorn. Syftet är att erbjuda redan diplomerade församlingar en morot att fortsätta
och fördjupa sitt engagemang ytterligare. Guldkornen presenteras på webbplatsen, i Kyrka för
Fairtrades årsrapport och de utvalda församlingarna kommer också ett speciellt diplom. Urvalet
görs årligen och baseras på den information som församlingarna skickar in i årsuppföljningen.
En församling kan vara ett guldkorn under ett år, men också under flera år förutsatt att man
fortsätter sitt goda arbete. Guldkornen utses av Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp i början av
varje kalenderår.
Kriterier: Kriterierna för att bli ett guldkorn är baserade på de redan befintliga kriterierna för
Kyrka för Fairtrade och juryn kommer lägga extra tyngd på följande:
1. Arbetet med inköp/försäljning av Fairtrade-produkter.
2. Arbetet med att sprida kunskap om Fairtrade bland sina medlemmar, inklusive
genomförande av ambassadörsutbildningar för Fairtrade.
3. Deltagande i Fairtrade Challenge och andra kampanj- och opinionsbildande aktiviteter.
4. Uppmärksamhet i media kring församlingens arbete med Fairtrade.
5. Samverkan med andra aktörer lokalt och värvning av nya församlingar till arbetet med
Kyrka för Fairtrade.

Följande fem församlingar utsågs till Kyrka för Fairtrades guldkorn 2014
Sköns församling, Svenska kyrkan, Härnösands stift
Munka Ljungby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Tolfta församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift
Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Carlskyrkan, Umeå, EFS/Svenska kyrkan, Luleå stift

Tolfta församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift
Hej! Skickar här en bild på två av mina
guldklimpsvolontärer (de är inte bara guldkorn, utan
hela klimpar) Lars-Olof Englund och Karl-Erik Berglin
när de står och bjuder på kaffe under stora fikadagen
2013. Tycker det är en fin bild på vårt samarbete med
lokala Konsumbutiken. Lars-Olof är också en av våra
nybakade ambassadörer.
Övrig info om vårt arbete skrev jag ner i enkäten, men
jag tycker att det bästa med Fair trade är att det är så
lätt att göra något som känns rätt – bara genom att
”handla rätt”
Med Vänliga Hälsningar / Katrin Jansson
Församlingsvärdinna – Tolfta församling
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Munka Ljungby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Fairtrade gruppen Munka Ljungby församling genom Karin Skeppstedt berättar om
församlingens arbete med Schysst bananer under 2014:
Schyssta bananer
Vårt tema under året kallas Schyssta bananer och har innehållit
flera aktiviteter i församlingen. Barnen i vår verksamhet har lekt
Fairtrade detektiver och spårat Fairtrade märken i
församlingshemmet och i affären.
Vi har haft besök av två levande bananer som lärt barn och vuxna
skillnaden på schyssta o oschyssta bananer. Dessa bananer har
även promenerat på Munka Ljungbys gator och bjudit in till en
utställning om Fairtrade i kyrkan där vi använde oss av
materialet Se, lukta smaka. Vi hade över 200 besökare under
skyltsöndagen!
Vårt projekt kommer att avslutas den 19/4 med en
familjegudstjänst i Munka Ljungby kyrka. Gudstjänsten skapas i
samarbete med föräldrar och barn i vår verksamhet.
De har under året kommit till planeringsmöten där vi diskuterat
temat Schyssta bananer och vi har tillsammans format
gudstjänsten med musik och text som följer vår gula tråd!
Som logga till vårt projekt har vi en Superschysst banan som är designad och skapad till vår
församling av Hedvig Marklund. Bananen har varit vår maskot under året och som julklapp fick
barnen en kylskåpsmagnet med den schyssta bananen.

Framtid

Under det kommande året fokuserar vi på att utveckla vårt arbete för Fairtrade och vi har som mål
att låta vårt arbete sträcka sig även till inköp av textilier, leksaker och kläder till församlingen.
Målet är att hitta ett nytt tema som kan finnas i barnverksamheten föra att på så sätt fortsätta
sprida kunskap och engagemang till familjerna i vår församling!

Carlskyrkan, Umeå, EFS/Svenska kyrkan, Luleå stift
Vi deltog i firandet av World Fairtrade Day som ordnades i maj av Umeå Fairtrade Citys styrgrupp.
Vi diplomerades som Kyrka för FT i maj, och då uppmärksammade vi FT-frågorna både under
gudstjänsten och med information i foajén. Carlskyrkans personal arrangerade Drop in-café på
Fairtrade Challenge-dagen. Under Globala veckan ordnades chokladprovning med en lokal
chokladproducent som lägger stor vikt vid rättvisa förhållanden vid råvarornas framställning.
Dessutom nämner vår präst ofta vikten av detta i sina predikningar.
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Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
Vår barnkör är engagerad. De har utarbetat ett drama och har framfört det. De kommer också
vidare att framföra dramat. Vi deltar i Fairtrade City-arbetet i Sigtuna kommun, däribland en
välbesökt gudstjänst på Hembygdens Dag. Vi talar om Fairtrade i gudstjänsterna då och då och har
årligen en temagudstjänst om Fairtrade. Våra ambassadörer har även åkt till andra församlingar
för att leda Fairtrade-gudstjänster.

Sköns församling, Svenska kyrkan, Luleå stift
Vi är en stadsförsamling i Svenska kyrkan i Sundsvall som heter Sköns församling. Vi har ett stort
ungdomsarbete och en grupp jobbar nu specifikt med ett projekt, som också är en tävling, som
heter Globala racet. Det är Härnösands stift som håller i den och syftet är att lyfta internationella
frågor bland kyrkans ungdomar. I vår församling är vi två församlings assistenter och 12
ungdomar som deltar. Vi har speciellt fastnat för Fairtrade eftersom det är ett enkelt sätt att göra
positiv skillnad för våra medmänniskor. Att det finns så många bra och fina produkter gör det bara
ännu roligare. Just nu spanar vi mycket efter olika inköpsställen och det är roligt att se att
Fairtrade t.o.m. går att köpa på vissa apotek i staden.
Vi vill berätta om ett av sätten vi jobbat med Fairtrade i vår församling.
Tisdagen den 17 juni packade vi bilarna fulla med bananer, choklad, kaffe och
informationsmaterial för att besöka de två av landslagets fotbollsskolor som finns i vår församling.
Ett gäng for till Sundvallen för att träffa barn, föräldrar och ledare som deltog i fotbollsskolan med
Sund och ett annat gäng for till Gärde för att träffa deltagarna på Heffnersklubbans fotbollsskola.
Under ungefär en timme träffade vi drygt 200 barn, deras föräldrar och ledare och fick informera
om Fairtrade, dela ut informationsmaterial och naturligtvis bjuda på bananer, choklad och kaffe.
VI hade också förmånen att få skänka några Fairtrade-märkta fotbollar till de båda klubbarna.
Idén till att göra något runt Fairtrade kom ungdomarna på när de funderade på vad de kunde göra
runt maj månads tema mat och miljö. Att det blev just fotbollsskolorna som fick besök av oss i
Globala Racet berodde mest på att ungdomarna ville göra något utanför kyrkan. De ville möta en
annan grupp människor än de som vi vanligtvis möter. Och såg chansen att få möta många
människor på samma plats. Båda klubbarna var positiva och glada över vårt besök.
/Jenny Nordén och Ulrika Larsson. Församlingsassistenter i Sköns församling, Sundsvall
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Det vi kan göra för rätt och för fred
Krönika Per Duregård
Med rubrikens ord börjar psalm 695 i Psalmer och sånger.
Det är också en uppmaning till att vi som kyrkor och kristna
inte bara bör utan absolut ska göra det vi kan för att bidra till en
mer rättvis värld.
Som pastor har jag haft förmånen att tjänstgöra så väl i en av de
första församlingarna som blev diplomerad som Kyrka för
Fairtrade 2009, som i den församling som råkade bli nummer
100 att diplomeras. I båda dessa församlingar, Uppsala
missionsförsamling och Redbergskyrkan i Göteborg, har
rättvisearbetet pågått en längre tid innan detta med
diplomering blev aktuellt.
Men detta att bli diplomerad ger en extra skjuts åt arbetet.
Det innebär också ett ansvar att varje år framöver göra oss förtjänta av att inneha
diplomeringen. Det roligaste i arbetet med Fairtrade är de aha-upplevelser som nya människor
får vara med om när de på allvar får upp ögonen för vad det innebär att varor produceras inom
ramen för Fairtrade. Högtidsstunden varje år är den nationella fikautmaningen i oktober då
massor med människor i alla åldrar kommer till kyrkan för att dricka och äta rättvist, lyssna till
föredrag och bara umgås. Jag hoppas att det inte dröjer längre förrän vi får välkomna den 200:e
församlingen in i Kyrka för Fairtrade-familjen!
Per Duregård, pastor i Redbergskyrkan i Göteborg
Foto: Torbjörn Eklund
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Bakgrund Kyrka för Fairtrade
Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) i
Sverige. Idén till diplomeringen kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church
funnits sedan flera år och ges till församlingar som engagerar sig för etisk konsumtion och
rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller kriterierna kan bli
diplomerade. Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges
kristna råd i samarbete med Föreningen för Fairtrade.
Utmärkelsen Kyrka för Fairtrade ges till församlingar som:
-

Använder Fairtrade-märkt kaffe och te och regelbundet också andra Fairtrade-produkter i de
sammanhang där den verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och
personalfikan.
Sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda konsumentmakt i sin
verksamhet.
Skapar opinion för rättvis handel och Fairtrade genom att delta i Fairtrades kampanjveckor
Fairtrade Fokus samt några andra utåtriktade aktiviteter eller aktioner.
Organiserar sitt arbete i en styrgrupp.
Betalar en årsavgift om 1000 kr.

Summering verksamhetsåret 2015
I slutet av 2015 fanns 140 diplomerade församlingar, varav en vilande. Under 2015
diplomerades 31 församlingar i tre samfund: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och
Frälsningsarmén. Nya Kyrka för Fairtrade-församlingar blir i hög utsträckning diplomerade av
aktiva i redan diplomerade församlingar, vilket har stärkt Kyrka för Fairtrades nätverk och visat
sig vara mycket berikande för alla inblandade. Antalet församlingar som blev diplomerade var
över förväntan och fler än målsättningen på 25 diplomerade. Dessutom är det en stor ökning
jämfört med 2014 då 22 församlingar diplomerades.
Kyrka för Fairtrade finansieras även fortsättningsvis till största delen av Svenska kyrkan med
kompletterande medel från Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Under 2015 har budgeten
täckt en koordinatorstjänst på 40 %.
Från 2014 omfattas diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr per församling. Fyra församlingar
har under året haft reducerad avgift. Genom årsavgiften har vi även under 2015 kunnat
förbättra utskicken av nyhetsbrev samt underlätta för fler regionala utbildningstillfällen och
församlingsbesök.
Under 2015 har Kyrka för Fairtrade drivits av Sveriges kristna råd (SKR) i samarbete med
Föreningen för Fairtrade Sverige, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Verksamheten har under året finansierats av Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén.
Kyrka för Fairtrade organiseras genom en arbetsgrupp och en styrgrupp.
Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp 2015
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan
Fanny Ljungholm, Frälsningsarmén (ny våren 2015)
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Johannes Hartvigson, Fairtrade Sverige (under våren 2015)
Johanna Lidholm, Fairtrade Sverige (från hösten 2015)
Josefin Hjärpe Lämås, Equmenia
Maria Lövström, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (från hösten 2015)
Kyrka för Fairtrade styrgrupp 2015
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Gunnel Lerne, Frälsningsarmén (våren 2015)
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén (från hösten 2015)
Magdalena Streijffert, Fairtrade Sverige
Urban Jorméus, Svenska kyrkan
Personal Sveriges kristna råd
Eva-Maria Munck har varit Sveriges kristna råds koordinator för verksamheten på 40 % under
året. Övriga personalresurser från Sveriges kristna råd har varit Björn Cedersjö, direktor
Ekumeniska diakoni/kyrka-samhälle, Arja Stenholm, ekonomichef, Mikael Stjernberg,
informationssamordnare samt Elisabeth Korswing, kommunikatör och assistent (från hösten
2015).

Aktiviteter
Precis som tidigare år har Kyrka för Fairtrade funnits på kyrkliga konferenser och årsmöten, så
som Evangeliska Frikyrkans årskonferens, Sveriges kristna råds årsmöte, Gotlands Kyrkvecka,
samt sommarfestivalen Frizon. Kyrka för Fairtrade var med på rättvis handelsrörelsens årliga
mötesplats Fair Trade Forum i Uppsala. Under forumet genomfördes en välbesökt samling med
aktiva i diplomerade kyrkor då kontaktpersoner utbytte glädjeämnen och utmaningar samt fick
information om aktuella processer i Kyrka för Fairtrade. Vid forumet fick samlingen besök av
gästande producenter från Calypso, Chile.
Politikerveckan i Almedalen
Till skillnad från 2013 och 2014 diplomerades ingen församling i Visby under Almedalsveckan
2015. I god tid togs kontakter med intresserade Domkyrkoförsamlingen, Svenska kyrkan, som
jobbar aktivt med frågorna men befann sig i flera parallella processer kring ledningssystem
varför diplomering inte var aktuellt under sommaren 2015. Kyrka för Fairtrade hade inget eget
program men fanns med i andra arrangemang under politikerveckan i Almedalen.
Jord att leva på – klimatsmart lunch och release för Kyrkornas globala vecka
Måndag 29 juni, kl. 12.00–13.00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby
Arrangör: Sveriges kristna råd i samverkan med Equmeniakyrkan.
Tron som drivkraft för hållbart engagemang
Onsdag den 1 juli, kl. 16.30–18.00
Plats: Församlingshemmet vid Visby S:ta Maria domkyrka, Visby
Arrangör: Diakonia, Fairtrade Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Judiska församlingen i Stockholm,
Sensus studieförbund, Sveriges kristna råd, Svenska Kyrkans Unga, Svenska
kyrkan/Internationellt arbete, Svenska Muslimer för Fred och rättvisa, Visby
Domkyrkoförsamling, Tillsammans för Sverige.
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Ambassadörsutbildningar
Under 2015 genomfördes två ambassadörsutbildningar med kyrklig inriktning. Den ena
arrangerades av Skövde pastorat och ägde rum i slutet av januari och den andra i november i
samarbete med Studieförbundet Bilda samt på Ekumeniska centret i Stockholm i samarbete med
Sensus studieförbund. Tre ambassadörsutbildningar i Uppsala, Umeå och Norrköping samt
planerad inspirationsdag i Stockholm ställdes in på grund av för få anmälda.

Deltagare och ledare i ambassadörsutbildning för Fairtrade, 17-18 oktober 2015

Kriterier Kyrka för Fairtrade
Under hösten 2015 reviderades Kyrka för Fairtrades kriterier av arbetsgruppen med
bifall från styrgruppen. De nya kriterierna började gälla från den 1 januari 2016.
Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har under 2015 haft följande kriterier.

1. Fairtrade-märkta produkter
 Kyrkan eller församlingen använder Fairtrade-märkt kaffe och te i de sammanhang där den
verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster, läger och personalfikan.
 Kyrkan eller församlingen använder regelbundet också andra Fairtrade-produkter som frukter,
kakao, choklad, fotbollar, rosor och juice.

2. Kunskap
 Kyrkan eller församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin
konsumentmakt i sin verksamhet t.ex. på styrelsemöten, i konfirmationsundervisningar,
i sitt församlingsblad och i predikan.

3. Opinion
 Kyrkan 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 (den 10 maj år 2015), kampanjveckorna Fairtrade Fokus eller Kyrkornas globala
vecka, vecka 47.
 Kyrkan eller församlingen engagerar sig i Fairtrade Fokus, som 2015 infaller vecka 41-42.
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4. Samarbete
 Kyrkan eller församlingen arbetar tillsammans med styrgruppen för Fairtrade City om en
sådan finns lokalt.
 Kyrkan eller församlingen samarbetar med fler goda krafter lokalt kring etisk konsumtion t.ex.
andra församlingar, kyrkor och trossamfund, ideella organisationer, kommunen och
näringslivet.

5. Information och organisation
 Kyrkan eller församlingen delar med sig av sina goda idéer, berättar om sina lyckade
aktiviteter och rapporterar minst en gång om året om sitt arbete som Kyrka för Fairtrade till
koordinatorn på Sveriges kristna råd.
 Varje år tar kyrkan/församlingen ett formellt beslut att fortsätta vara en Kyrka för Fairtrade.
 Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion i församlingen/kyrkan organiseras i en
styrgrupp som består av minst fyra personer. Styrgruppen kan med fördel utgöras av hela eller
delar av församlingens styrelse, internationella grupp eller missionsråd.

Årlig avgift
Från och med verksamhetsåret 2014 omfattades diplomeringen av en årsavgift på 1000 kr. 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. Kyrka för
Fairtrade-diplomerade församlingar blev fakturerade för verksamhetsåret 2015 under våren
2015. De som diplomerades under hösten 2015 betalade halva årsavgiften och fakturerades
under hösten 2015. Samtliga församlingar betalade årsavgiften. Ingen församling har under året
uttryckt någon åsikt kring årsavgiften. Ett par församlingar har ansökt och beviljats reducerad
avgift om 500kr.

Sociala medier
Den 1 januari 2015 gillade 799 personer Kyrka för Fairtrade på Facebook. I slutet av december
2015 var antalet ”gillare” 1 010. https://www.facebook.com/kyrkaforfairtrade
Genom Facebooks statistikverktyg går att avläsa att merparten av de som gillar sidan fortsätter
göra det hela året. Väldigt få har slutat gilla Kyrka för Fairtrades sida enligt statistikverktyget.
Inför Fairtrade Challenge 2014 blev Kyrka för Fairtrade aktiva på Twitter. @KyrkaFairtrade
hade i slutet av 2014 drygt 100 följare och i slutet av 2015 drygt 200 följare.
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Fairtrade Challenge 2015
Fikadagen för Fairtrade, Fairtrade Challenge är en stor höjdpunkt inom rättvis handelsrörelsen.
Den äger rum under kampanjveckorna Fairtrade fokus, vecka 41 och 42. Fairtrade Challenge var
den 15 oktober 2015.
2015 års Fairtrade Challenge samlade hela 630 000 fikadeltagare fördelat på över 11 000
fikapauser. Det är en hög siffra, men samtidigt något längre än 2014 då 650 000 personer fanns
anmälda. En förklaring är att antalet stora företag som ordnade fikapauser var färre 2015.
Antalet privata mindre fikan var fler 2015 än tidigare år.
Laget ”Kyrkor för Fairtrade” tog sjundeplats på topplistan över fikande lag 2015 med närmare
19 558 som registrerades i 301 fikapauser. Det fanns dock fler kyrkliga fikapauser och deltagare
än som var registrerade i laget ”Kyrkor för Fairtrade”. Statistiken ger 24 125 personer i totalt
399 lag.
I analysen av aktiviteterna från kyrkorna under Fairtrade Challenge 2015 framgick att
Kyrkornas engagemang i Fairtrade Challenge var fortsatt stort men det var något färre än 2014
då fler kyrkor fikade i laget Kyrka för Fairtrade. I årsuppföljningen svarar cirka 85% av
kontraktpersoner i diplomerade församlingar att deras församling var aktiva under Fairtrade
Fokus-veckorna.
Inför kommande år ska kommuniceras att fikapausen inte
behöver vara speciellt storslagen för att kunna registreras och
rapporteras som en händelse under Fairtrade Challenge. Ett
vanligt personalfika med Fairtrade räcker bra. Viktigt är dock
att registrera och rapportera fikat.
Information som bör spridas är att man kan delta även om
man inte är diplomerad som församling. För att få fler
fikapauser är samfunden nyckelaktörer.
Debattartikeln ”En kyrka med hållbart fokus” publicerades i
Dagen inför Fairtrade Challenge, fredag den 9 oktober och
skrevs under av Josefin Hjärpe Lämås, Equmenia, Gunilla
Ikponmwosa, Equmeniakyrkan, Fanny Ljungholm,
Frälsningsarmén, Magdalena Streijffert, Fairtrade Sverige,
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Maria Lövström, Fair Trade Återförsäljarna, Urban Jorméus, Svenska kyrkan, Karin Wiborn,
Sveriges kristna råd och Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd.

Statistisk kyrkornas deltagande i Fairtrade Challenge
Totalt kyrkliga fikapauser 2015 (inte bara
Kyrkor för Fairtrade-laget)
Fikapauser
Fikadeltagare

399
24125

Uppdelade på lag
Kyrkor för Fairtrade
Svenska kyrkan
Equmeniakyrkan
Annat lag/inget lag
Totalt

Fikapauser

Uppdelade på samfund
Svenska kyrkan
Equmeniakyrkan
Frälsningsarmén
Evangeliska Frikyrkan
Svenska Alliansmissionen
Pingst
Övriga
Totalt

Fikapauser

301
18
7
73
399

Fikadeltagare
Andel fikapauser
Andel fikadeltagare
19558
75,44%
81,07%
867
4,51%
3,59%
250
1,75%
1,04%
3450
18,30%
14,30%
24125
100,00%
100,00%

341
42
3
2
1
1
9
399

Fikadeltagare
Andel fikapauser
Andel fikadeltagare
21514
85,46%
89,18%
1928
10,53%
7,99%
130
0,75%
0,54%
47
0,50%
0,19%
55
0,25%
0,23%
24
0,25%
0,10%
427
2,26%
1,77%
24125
100,00%
100,00%
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Diplomerade församlingar 2015
I slutet av verksamhetsåret 2015 fanns 140 diplomerade församlingar i fyra samfund, Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Pingst. En församling, Jönköping Pingst, har varit
vilande under året. Till största del har församlingarna diplomerats av aktiva i redan diplomerade
församlingar, vilket stärker nätverket av diplomerade församlingar. Enligt årsuppföljningen av
församlingarna svarar 65% att de har haft kontakt med andra diplomerade församlingar.
Den första församlingen någonsin i Svenska kyrkan i utlandet diplomerades när Svenska kyrkan
i London blev Kyrka för Fairtrade den 4 oktober. Under Fair Trade Forum spelades en film in där
kontaktpersoner i diplomerade församlingar i Sverige gratulerar församlingen i London.

Diplomerade församlingar 2015
Vårgårda pastorat, Algutstorp, Lena, Hol, Nårunga, Asklanda församlingar,
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades den 1 januari
Frykeruds missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Sveland, diplomerades den 11 januari
Betlehemskyrkans Missionsförsamling, Örebro, Equmeniakyrkan, Region Svealand,
diplomeras den 18 januari
Älvdalens Baptistförsamling, Equmeniakyrkan, Region Mitt, diplomerades den 22 januari
Gustav Adolfs församling, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades den 1 mars
Vikingstads församling, Svenska kyrkan, Linköpings stift, diplomerade den 26 april
Nacka församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades den 26 april
Ansgariikyrkan, Equmeniakyrkan, Region öst, diplomerades den 3 maj
Ansgarsförsamlingen, Equmeniakyrkan, Region Svealand, diplomerades den 17 maj
Johannesbergs Equmeniakyrka, Equmeniakyrkan, Region väst, diplomerades den 23 augusti
Svenska kyrkan i London, Svenska kyrkan, Utlandskyrkan, diplomerades den 4 oktober
Tumba kyrka, Botkyrka församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomerades den 11 oktober
Osby pastorat, Osby-Visseltofta och Loshults församlingar,
Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades den 18 oktober
Svenljungabygdens församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades den 18 oktober
Götene pastorat, Götene, Husaby, Kinnekulle, Källby, Kleva-Sil, Ledsjö församlingar
Svenska kyrkan, Skara stift, diplomerades den 15 november
Tölö Älvsåker pastorat, Tölö och Älvsåkers församlingar,
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades den 22 november
Vendel-Tegelsmora församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomerades den 22 november
Jakobergskyrkans församling, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades den 6 december
Mikaels församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades den 6 december
Centrumkåren Haga Mölndal, Frälsningsarmén, diplomerades den 6 december

Till vänster bild från diplomeringen av Maria församling, Svenska kyrkan i Örebro.
Till höger diplomeringen av Svenska kyrkan i London.
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Kyrka för Fairtrades guldkorn
Från 2014 utses Kyrka för Fairtrades guldkorn i årsuppföljningen av diplomerade församlingar.
Syftet är att erbjuda redan diplomerade församlingar en morot att fortsätta och fördjupa sitt
engagemang ytterligare. Guldkornen presenteras på webbplatsen, i Kyrka för Fairtrades
årsrapport och de utvalda församlingarna får också ett speciellt diplom. Urvalet görs årligen och
baseras på den information som församlingarna skickar in i årsuppföljningen. En församling kan
vara ett guldkorn under ett år, men också under flera år förutsatt att man fortsätter sitt goda
arbete. Guldkornen utses av Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp i början av varje kalenderår.
Kriterier: Kriterierna för att bli ett guldkorn är baserade på de redan befintliga kriterierna för
Kyrka för Fairtrade och juryn kommer lägga extra tyngd på följande:
1. Arbetet med inköp/försäljning av Fairtrade-produkter.
2. Arbetet med att sprida kunskap om Fairtrade bland sina medlemmar, inklusive
genomförande av ambassadörsutbildningar för Fairtrade.
3. Deltagande i Fairtrade Challenge och andra kampanj- och opinionsbildande aktiviteter.
4. Uppmärksamhet i media kring församlingens arbete med Fairtrade.
5. Samverkan med andra aktörer lokalt och värvning av nya församlingar till arbetet med
Kyrka för Fairtrade.

Följande sju församlingar utsågs till Kyrka för Fairtrades guldkorn 2015








Svärdsjö Missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Region Mitt
Skövde församling, Svenska kyrkan, Skara stift
Vendel-Tegelsmora församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift
Ansgarsförsamlingen, Equmeniakyrkan, Region Svealand
Älvdalens baptistförsamling, Equmeniakyrkan, Region Mitt
Stora Kopparbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift
Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm

Församlingarna berättar om sitt arbete:
Lars-Olov Råsmark, Svärdsjö Missionsförsamling, Equmeniakyrkan
Vår församling har 27 medlemmar och är sedan 2010 en Kyrka för Fairtrade. Vi har funnits med
Radiohjälpens informations- och insamlingskampanj Världens barn sedan starten. Inför höstens
insamling hade Världens Barn-insamlingen avtal med Malmö Chokladfabrik om försäljning av
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kartonger med Fairtrade-märkt choklad som t.ex. lämpliga julklappar. Chokladkartongerna
fanns i två storlekar och hälften av priset gick till Radiohjälpens insamling.
I församlingen sålde vi i höstas choklad för 25 000 kr och bidrog därmed till information om
Fairtrade och 12 500 kr till insamlingen Världens barn. Vi gjorde så att vi tog upp
beställningarna i god tid och de levererades i god tid före jul. När det sedan gällde att leverera
det beställda var det en butik som hjälpte oss med det genom att man fick hämta och betala sina
kartonger där. Vi har sparat beställningslistorna med telefonnummer till beställare så kanske vi
till nästa höst kan få ut mer information om Fairtrade och få in mer pengar till Världens barn.
Ingrid Åberg, Skövde församling, Svenska kyrkan
Vi har utbildat ett tjugotal Fairtrade-ambassadörer som på olika sätt informerar och
medvetande gjort kunskap om Fairtrade-arbetet. Vi har skrivit insändare. Vi har
uppmärksammat World Fair Trade Day samt vecka 41 och 42.
Vårt café har blivit ett Fair Trade café och vi har på olika sätt, i grupper och annat spridit
information om Fairtrade. Vi har deltagit i Skövdes matfestival med Fairtrade-varor. Vi har haft
en sammankomst med föredrag med Fairtrade Skaraborg och vi ska ha chokladprovning med en
representant för Röda korset.
Annie Pettersson, Vendel-Tegelsmora församling, Svenska kyrkan
I kommunens regi har församlingen ett café i daglig verksamhetsform som central punkt i
huvudorten Örbyhus och där samarbetet funkar bra med försäljning och nyttjandet av Fairtradeprodukter i själva caféverksamheten.
Vi hade fyra registrerade fikagrupper med den 15/10. Personalfika, Familjekvällens träff,
gemenskapsträff för äldre samt Café Kyrkbackens gäster. Information om dagen och syftet med
den fanns tillgänglig för alla via annonstavlor och ”munmotmun”.
Vi försöker ”peppa” Tierps kommun i sin strävan att bli Fairtrade City. Under Vendeldagen och
gemensamma samlingar har svenska kyrkan tillsammans med kommunpolitiker informerat och
delat tankar om vad det betyder för människor i bygden. Det finns en god vilja och ett
engagemang i samtliga barngrupper som getts uttryck på lite olika sätt. Equmeniakyrkan i
grannorten Österbybruk-Dannemora har varit nyfikna och initierat ett utbyte av erfarenheter
och hur man kan börja tänka, agera och informera även i sina församlingar. Det är jättekul,
tycker jag!
Jan-Erik Almqvist, Ansgarsförsamlingen, Equmeniakyrkan
Både kaffe och te som konsumeras i församlingen är enbart Fairtrade-märkt. Scouterna köper
enbart in scoutskjortor med Fairtrade-märkt bomull.
Församlingens ungdomsförening har tagit ett eget beslut att följa församlingens riktlinjer om
rättvis handel.
I församlingsbladet har vi skrivit artiklar med information och inspiration i varje nummer under
2015. Vi har arrangerat kyrkfikan där vi också spridit kunskap om rättvis handel.
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Kersti Vikström, Älvdalens baptistförsamling, Equmeniakyrkan
Församlingen driver ett Arbetsintegrerat Socialt företag. Under 2015 anställde företaget en
husmor som ansvarar för catering av fikabröd, smörgåsar m.m. som är aktivt delaktig i valet av
Fairtrade-produkter.
Utåtriktat arbete: Dels genom att delta i Fairtrade Challenge och då bjuda in alla våra
samarbetspartners som t.ex. kommunens anställda, ICA – handlaren, företag som brukar beställa
från vår catering m.fl. Dels genom vår second hand-butik som blev utsedd till Årets återvinnare
2015 i Älvdalens kommun.
World Fair Trade Day: Vi ”flyttade” dagen till söndagen den 10 maj och hade en musikgudstjänst
med tema Fairtrade och Fairtrade-fika istället.
Ola Bergeå, Stora Kopparbergs församling, Svenska kyrkan
Försäljning och information vid Skid-VM där Svenska kyrkan var de enda som serverade
Fairtrade-kaffe inne på arenan. Deltog tillsammans med annan aktör vid kulturkalaset Granny
goes street där vi delade ut ca 3000 bananer. Medverkade i gemensamma aktiviteter vid
Fairtrade Challenge, delade ut goodiebags med Fairtrade till morgonresenärerna på
Stockholmståget och deltog i butiksevent i två butiker. I barn- och ungdomsgrupper, i
internationella gruppen och vid någon lunchsoppa.
Ann-Marie Johansson, Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan
Vi har som brukligt haft en gudstjänst med Fairtrade-tema i Sätunakyrkan. Vår barngrupp ”Kör
& Drama” har även 2015 besökt Teologiska Högskolan i Stockholm och med ett drama om
Fairtrade medverkat i en Fairtrade-gudstjänst för pastors- och diakonkandidater på denna
högskola.
Av och till i mina predikningar återkommer jag till berättelserna om hur människor upprättas
tack vare arbetet med Fairtrade. Vi har på Hembygdens dag, Valsta-dagen samt Skördefesten
delat ut information och förevisat Fairtrade-textil samt delat ut smakprov av olika sorters
Fairtrade-märkt choklad. Vi har också deltagit i utdelning av ett tusental påsar med Fairtrademärkta produkter på Märsta station under Fairtrade Fokus-veckorna.
Vi fikade med Fairtrade produkter med vår barnkör under Fairtrade Challenge. Det gör vi varje
vecka.
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Andra väsentliga händelser under året
Hållbar kyrka
Inom styrgruppen för Kyrka för Fairtrade väcktes under 2012 tanken på att pröva att samla
olika initiativ som finns inom området hållbar utveckling och göra dem mer lättillgängliga. Nu är
de spridda hos olika organisationer/kyrkor som utvecklat dem, ofta med tanke på sitt eget
sammanhang. Men flera av dem skulle kunna användas, ibland med vissa förändringar i
utformning och språkdräkt, även av församlingar i andra kyrkor/samfund.
Vid två samlingar (2014-10-01 och 2015-01-29) har ett antal organisationer mötts för att prata
om idén att skapa någon form av nod för Hållbar kyrka. Den som söker information skulle gå dit
och hitta länkar till de olika erbjudanden som finns. I första samlingen presenterades över arton
sådana olika initiativ. Från denna nod, sannolikt en webbplats med någon form av ansvarig
koordinator skulle information kunna gå ut. Genom detta skulle intresserade församlingar och
enskilda kunna slussas vidare till de olika verksamheterna som utvecklar sina erbjudanden och
sin kompetens på ungefär samma sätt som i nuläget. På så sätt skulle också församlingar kunna
dra nytta av de resurser som finns i andra medlemskyrkor än den egna.
Utifrån dessa båda möten och en efterföljande rundringning, och med löfte om finansiering från
flera parter, beslöt styrgruppen för Kyrka för Fairtrade 2015-03-11 att skapa ett projekt kring
detta, tillsätta en projektledare med en stödjande projektgrupp och be Sveriges kristna råd att
ansvara för att projektet genomförs. Utredningen, som leddes av Eva-Maria Munck, pågick under
slutet av våren och hösten 2015 och resulterade i ett projektförslag om hur en sådan nod kan
byggas upp och drivas, i första hand under en femårsperiod. Förslaget presenterades vid ett
möte i november då ett bejakande beslut togs.
Ansökan till Konsumentverket
Sveriges kristna råd har inför 2014 och 2015 ansökt om verksamhetsstöd från Konsumentverket
och fått avslag. Inför ansökan om stöd 2016 besökte Eva-Maria Munck och Björn Cedersjö
Konsumentverket i Karlstad och fick träffa tre handläggare den 12 juni. Mötet resulterade i ny
kunskap om hur Konsumentverkets modell för att bevilja stöd samt tips inför ansökan. Efter
detta möte och i relation till utredningen av Hållbar kyrkan beslöt Kyrka för Fairtrades
styrgrupp att bredda ansökan inför 2016 till att omfatta ett större perspektiv av kyrkornas
arbete med hållbarhet och existentiella frågor under rubriken. Ansökan om 300 000 kr för
arbetet med Hållbar kyrka behandlades men avslogs av Konsumentverket den 22 december
2015. På grund av avslaget förändrades förutsättningarna för Hållbar kyrkas ekonomi och
tidsplan.
Nyhetsbrev
I slutet av augusti bestämde Sveriges kristna råd att börja med ett gemensamt nyhetsbrev för
verksamheterna inom fred, rättvisa och hållbar utveckling. Tidigare hade både Kyrkornas
globala vecka och Kyrka för Fairtrade haft separata nyhetsbrev. Första utskicket av nyhetsbrevet
under rubriken Sveriges kristna råd kom den 2 november. I och med detta utskick bytte
nyhetsbrevet layout och har nu större betoning på bilder. Hur många av dessa som läser
nyhetsbrevet kan man inte bedöma helt och hållet men mellan 22-30 % av mottagarna fördjupar
sig i nyhetsbrevet genom att öppna brevet i webbläsaren,
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Enligt årsuppföljningen av diplomerade församlingar betraktas nyhetsbrevet som fortsatt
viktigt. 85% svarar att de har haft nytta av informationen i nyhetsbrevet.
Film om Tumba kyrkas diplomering
När Tumba kyrka i Botkyrka församling, Svenska kyrkan Stockholms stift, diplomerades på
Tacksägelsedagen den 11 oktober 2015 gjordes en film om diplomeringen. Diplomerare var
Jennifer Mubuvi som arbetar med producentstöd i Kenya för Fairtrade Africa som var inbjuden
gäst av Fairtrade Sverige i samband med fokusveckorna. Jennifer predikade också i gudstjänsten.
Filmen producerades av Martin Arvebro och finns i Sveriges kristna råds Youtube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=EZ6XqX_USgY
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Bakgrund Kyrka för Fairtrade
Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) i Sverige. Idén
till diplomeringen kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church funnits sedan flera år
och ges till församlingar som engagerar sig för etisk konsumtion och rättvis handel. Förutom
medvetna etiska inköp av produkter engagerar sig församlingen i kunskapshöjande arbete,
informationsspridning, opinionsbildning och kampanjer kring Fairtrade och rättvis handel. Alla
församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Bakom Kyrka för
Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges kristna råd (SKR) i samarbete med
Fairtrade Sverige och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Målgrupper för Kyrka för Fairtrade är anställda, förtroendevalda, ideellt engagerade och medlemmar
i SKR:s medlemskyrkor.

Organisation
Under 2017 har Kyrka för Fairtrade drivits av SKR i samarbete med Fairtrade Sverige, Svenska kyrkan,
Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Verksamheten har
under året finansierats av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén.
Kyrka för Fairtrade organiseras genom en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen 2017 har
bestått av Elisabeth Korswing, SKR, Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan, Amanda Björksell, Svenska
kyrkans Unga (SKU), Hanna Brandvik, Frälsningsarmén, Emmy Dahlqvist, Frälsningsarméns
ungdomsförbund, Henrietta Eurenius (t.o.m. maj), Fairtrade Sverige, Ida Henerdal (fr.o.m. aug),
Fairtrade Sverige, Maria Lövström, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Kyrka för Fairtrade styrgrupp 2017 har bestått av Björn Cedersjö, SKR, Elisabeth Korswing, SKR, ElsMarie Carlbäcker, Equmeniakyrkan, Madeleine Sundell, Frälsningsarmén, Maria Granefelt (VT 2017),
Fairtrade Sverige, Johannes Hartvigsson (HT 2017), Fairtrade Sverige, Urban Jorméus (t.o.m. nov),
Svenska kyrkan, Tinde Carlbrad (fr.o.m. dec), Svenska kyrkan.
Personalen på Sveriges kristna råd som har arbetat med Kyrka för Fairtrade har varit
Elisabeth Korswing, koordinator för verksamheten på 35 %, samt Björn Cedersjö, direktor Ekumenisk
diakoni/kyrka-samhälle, på 5% för Kyrka för Fairtrade. Övriga personalresurser från Sveriges kristna
råd har varit Arja Stenholm, ekonomichef, samt Mikael Stjernberg, press- och
kommunikationsansvarig.
Strax före jul 2016 blev en av SKR:s koordinatorer sjukskriven, och detta fortsatte under hela våren
2017. Det betydde att Elisabeth Korswing, fick prioritera en större del av sin tid åt att hålla igång
Hållbar värld för alla/Kyrkornas globala vecka. Det löpande underhållsarbetet med Kyrka för Fairtrade
inte lidit av detta, dock har arbetet med att utveckla verksamheten begränsats och nedprioriterats.
Arbetssituationen har påverkat en del av de förväntade resultaten och målen för 2017.
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Sammanfattning
Kyrka för Fairtrades webbplats innehåll underhålls och uppdateras löpande under året. Där finns
information om kriterierna för diplomeringen, ansökningsformulär, berättelser från diplomerade
församlingar, material m.m. Webbplatsen har fått en minskning i besöksantal jämfört med
föregående år.
Kyrka för Fairtrades fans och följare på sociala medier, Facebook och Twitter, har ökat något jämfört
med året innan. Inläggen når en relativt stor räckvidd på sammanlagt 98 526 personer.
SKR:s gemensamma nyhetsbrev om fred, rättvisa och hållbar utveckling skickas ut regelbundet och
fungerar bra. Under 2017 utkom 12 nyhetsbrev som mottogs av 1 377 aktiva prenumeranter. Vilket
är något fler än föregående år.
Information om Kyrka för Fairtrade har funnits med på tio konferenser och event under 2017.
Två nätverksträffar för kontaktpersoner i diplomerade församlingar har hållits under året.
Under 2017 diplomerades 26 nya församlingar till Kyrka för Fairtrade i olika delar av landet. Totalt
uppnådde vi 177 diplomerade församlingar.
Totalt har 11 artiklar om Kyrka för Fairtrade, diplomeringar eller församlingars engagemang kring
Fairtrade publicerats i samfundspress och lokalpress under året, inklusive en nationell debattartikel.
World Fairtrade Challenge samlade över 2 miljoner fikadeltagare från 20 länder. Sverige lyckades
samla över 515 000 fikadeltagare. Fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” fick 8 030 fikadeltagare och kom
på 11:e plats i Sverige. Sammanlagt deltog 13 638 personer i kyrkorelaterade fikapauser.
Årsuppföljningen av Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar sker genom en webbenkät till alla
diplomerade församlingar. Svaren i enkäten visar på stort engagemang i församlingarna.
Återkopplande samtal gjordes med de som efterfrågade detta.
Kyrka för Fairtrade Guldkorn 2017 är:
 Hagakyrkan Örebro, Equmeniakyrkan region Svealand
 Svenska kyrkan i Haninge, Svenska kyrkan Stockholm stift
 Immanuelskyrkan Örebro, Evangeliska frikyrkan Örebro
 Luleå domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan Luleå stift
 Trollhättans pastorat, Svenska kyrkan Skarastift
 Västerortskyrkan, Equmeniakyrkan region Stockholm
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Informationsspridning och marknadsföring
Övergripande mål: Engagerade i Sveriges kristna råds medlemskyrkor ska få bättre kunskap om
rättvis handel och hållbar konsumtion.
Övergripande målgrupp: Engagerade i Sveriges kristna råds 26 medlemskyrkor. Aktiva
medlemmar med intresse och uppdrag kring hållbarhetsfrågor.

Webbplatsen
På grund av ett tekniskt fel under våren 2016 (som beskrivs i årsrapporten 2016) kan inte statistiken
för 2017 jämföras helt med föregående år.
Under 2017 har 2 775 användare besökt hemsidan, vilket kan jämföras med 4 083 användare under
2016 (trots det tekniska problemet under våren 2016). År 2015 var besöksantalet 6 358. Den stora
skillnaden mellan 2015 och nästkommande två år är besöksantalet under juni-aug. Dock behöver inte
minskningen av antal besökare vara negativ i sig. Jämfört med både 2015 och 2016 har
avvisningsfrekvensen gått ner (antalet besökare som lämnar webbplatsen vid fösta sidan), antal
sidor/session har gått upp samt genomsnittsliga sessionstiden har gått upp under 2017. En rimlig
slutsats är att det skett en procentuell ökning av ”rätt” användarmålgrupp till webbplatsen och
därigenom stannar de kvar längre och besöker fler sidor. Det har tyvärr inte funnits resurser för att
göra en djupare analys av minskningen i antalet användare.
Under 2017 var 68,7% nya besökare medan 31,3% var återvändanande besökare. De mest besökta
sidorna på webbplatsen var:

Förstasidan

Om kyrka för Fairtrade
Kriterier
Kritik mot Fairtrade – hur bemöter jag den?
Diplomerade församlingar
Material
Ansökan
Gudstjänstmaterial
Broschyr och rollup
Gudkorn 2016
Så gjorde vi - tips

Alla
sidvisningar
2 686

Unika
sidvisningar
1 969

496
364
351
345
305
237
205
203
200
163

393
308
316
221
203
184
174
140
173
149

Webbpatsens innehåll underhålls och uppdateras med löpande under året. Där finns information om
kriterierna för diplomeringen, ansökningsformulär, berättelser från diplomerade församlingar,
material m.m.

Sociala medier
Kyrka för Fairtrade har en Facebook-sida vilken har växt från 1 109 ”fans” (personer som gillar sidan)
2016 till 1 125 i slutet av 2017. Sidan har dessutom 1 088 följare. Kyrka för Fairtrade har gjort 140
inlägg på Facebook. Dessa har setts av totalt 42 112 personer och genererat klick från 1 060
personer, 13 har kommentarerat, 143 har ”gillat” inläggen och de har delats av 441 personer.
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Två inlägg nådd över 2 000 personer under 2017. Det inlägg som nådde flest var ett inlägg med länk
till Fairtrade Sveriges webbplats om hur man kan bemöta kritik mot Fairtrade. Den nådde 2 030
personer, genererade 70 klick, gillades av 43, delades av 10 och fick två kommentarer. Dett är också
det mest delade inlägget 2017. Det andra inlägget var en länk till ett blogginlägg som Hanna Brandvik
skrev på Kyrka för Fairtrades webbplats om Frälsningsarméns arbete för rättvis handel. Den nådde 2
001 personer, genererade 4 klick och gillades av 3. Det inlägg med mest ”gillanden” handlade om
diplomeringen av Rasbo pastorat och fick 53 ”gillanden”.
Kyrka för Fairtrades Twitterkonto har vuxit från drygt 247 följare, 2016, till 284 följare vid slutet av
2017 och har twittrat 73 gånger under året. Dessa tweets genererade totalt 56 417 ”impressions”
(antal flöden som den har visats i), 16 omnämnanden, två kommentarer, 354 gillanden, 135 retweets
och 85 länkklick (på de inlägg som innehöll länkar). Under året besöktes Kyrka för Fairtrades profil av
1 372 personer.
Det tweet som nådde flest handlade om debattartikeln i Tidningen Dagen som skrevs inför Fairtrade
Challenge. Den fick 4 640 ”impressions”.

Nyhetsbrev
SKR:s gemensamma nyhetsbrev om fred, rättvisa och hållbar utveckling skickas ut regelbundet en
gång i månaden, med uppehåll i juli och med ett extranummer inför Kyrkornas globala vecka.
Förutom aktuell information som relaterar till SKR:s övriga verksamheter inom fred, rättvisa och
miljö, innehåller nyhetsbrevet information om Kyrka för Fairtrade, nydiplomerade församlingar,
material, kampanjer och kalenderhändelser.
Under försommaren 2017 drabbades vi av en så kallad bot som lade till epostadresser till
nyhetsbrevet. Antalet prenumeranter ökade med flera tusen på några månader. Detta åtgärdades
under hösten och adresser rensades. Men därför är det oklart med hur mycket antalet frivilliga
mottagare har ökat under året. Vid slutet av året var antalet prenumeranter 1 377,
öppningsfrekvensen var 21% och andelen som klickat på länkar i nyhetsbrevet var 7%. Utöver detta
är det värt att nämna andra sätt på vilket nyhetsbrevet sprids:
Länkar till nyhetsbreven samlas på en sida på Kyrka för Fairtrades samt Kyrkornas globalaveckas
webbplatser. Kyrka för Fairtrades sida med nyhetsbreven har fått 118 visningar, varav 68 unika.
Motsvarande siffror på Globala veckans sida med nyhetsbreven är 180 sidvisningar, varav 141 unika.
Nyhetsbrevet delas också i sociala medier.
Länkar till nyhetsbreven läggs ut på Kyrka för Fairtrades Facebooksida och twitterkonto samt
Kyrkornas globala veckas Facebook-sida och twitterkonto. Genom dessa kanaler har nyhetsbrevet
totalt nått en potentiell räckvidd på 13 751. Varje inlägg har genererat i genomsnitt ca. 4 klick och
vissa av nyhetsbreven har delats vidare av ett fåtal.
Vi får inte reda på hur många som läser nyhetsbrevet genom webblänken om den delas vidare på
annat sätt – exempelvis har vi fått reda på genom enkäten att några skickar den vidare till vänner och
kollegor, använder informationen i egna nyhetsbrev och läser upp information från nyhetsbreven i
gudstjänster eller i andra verksamheter i församlingen.
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Konferenser och event
Genom representanterna i Kyrka för Fairtrades arbets- och styrgrupper samt medarbetare inom
verksamheterna fred, rättvisa och miljö på SKR har information om Kyrka för Fairtrade funnits med
på 10 konferenser och event:











Equmeniakyrkans vinterkonferen, januari
Equmeniakyrkans Kyrkokonferens, maj
Värdens fest, juni
Bokmässan, september
Kyrkomötet session 1, oktober
Franciskusdagen, oktober
SOKU körfestval, oktober
Fair Trade Forum, oktober
Kyrkomötet session 2, november
Sthlm stifts medarbetardagar, november

Utöver detta sprider SKU information genom workshop, nyårsläger och andra läger. SKU har
upparbetat bra kontakt med församlingar, spridit information och uppmuntrat till att bli en Kyrka för
Fairtrade. Några av de församlingar som diplomeras under hösten är sådana som SKU har tipsat om
diplomeringen.

Material
Särskilda målgrupper: Engagerade personer med annat modersmål än svenska i främst migrantledda
församlingar hos Sveriges kristna råds medlemskyrkor.
Broschyrer, bordsryttare och affisch skickas till alla som får sina ansökningar godkända.
Utöver detta uppdaterades layouten för diplomet i början av våren.
Alla församlingar som får sin ansökan godkänd får ett mail med länkar till digitalt material som kan
vara särskilt användbart. Vi tipsar även om en del material i sociala medier och i nyhetsbrevet ibland.
Detta gäller både material som särskilt gäller Kyrka för Fairtrade och material som kan vara relevant
för vår målgrupp som har producerats av Fairtrade Sverige eller Organisationen Fair Trade
återförsäljarna, samt eventuellt andra aktörer inom rättvis handel.
Särskilt informationsmaterial producerades för sociala medier inför Fairtrade Challenge. Se mer om
detta under Fairtrade Challenge.
Målsättningen att översätta informationsmaterial genomfördes i december. Broschyren om Kyrka för
Fairtrade översattes då till engelska och arabiska.

Måluppfyllelse
I verksamhetsplanen för 2017 är målet att webbplatsen ska ha 6 000 unika besökare under året.
Denna siffra har inte uppnåtts.
Det finns inget tydligt uppsatt numeriskt mål för sociala medier beskrivet i verksamhetsplanen, dock
ökar antalet följare stadigt från år till år. Slutsatsen är att Kyrka för Fairtrade når ut bra med sin
information i sociala medier, men förbättringar kan göras för att nå ut ännu bredare.
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Målet var att antalet nyhetsbrevsprenumeranter skulle vara 1 650 personer. På grund av att
prenumerantlistan saboterades av en bot är detta ett mål som i år inte går att följa upp.
Kyrka för Fairtrade har uppfyllt målsättningen med sin närvaro på ovanstående konferenser och
event.
Utveckling och distribuering av relevant material har genomförts enligt verksamhetsplanen samt att
översättning och bearbetning av material till andra språk har genomförts.

Utbildningar
Övergripande mål: Flera individer ska med sakkunskap kunna tala om rättvis handel och hållbar
konsumtion.

Inspirationsdagar
Målgrupper: Medlemmar i Kyrka för Fairtrade-diplomerade och intresserade församlingar genom
sina respektive kontaktpersoner.
Målsättningen var att arrangera två inspirationsdagar med kunskapshöjande inslag med inriktning
Kyrka för Fairtrade i samarbete med ett eller flera samfund, organisationer eller studieförbund.
Församlingar, regioner, stift och samfund som är intresserade skulle erbjudas att vara värdar för en
inspirationsdag eller kunskapshöjande samling. Detta var dock inte möjligt på grund av koordinatorns
arbetssituation under större delen av året.

Stift och regioner
Målgrupper: Anställda och ideella medarbetare och aktiva medlemmar i Sveriges kristna råds
medlemskyrkor samt närstående organisationer, t.ex. kyrkliga ungdomsförbund.
Målsättningen var att stift och regioner uppmärksammar initiativen Kyrka för Fairtrade och rättvis
handel vid sina regionala konferenser genom t.ex. seminarium, panelsamtal, workshops och
informationsbord. Koordinatorns nämna arbetssituations har även påverkat utvecklingen av denna
målsättning.

Måluppfyllelse
Tyvärr har målen inte uppnåtts inom detta område från nationellt håll, då prioriteringar har behövt
göras. Dock kan nämnas att några församlingar har genomfört Fairtrades digitala
ambassadörsutbildning i grupp med församlingsaktiva på egen hand. Denna utbildning har
koordinatorn vad ett flertal tillfällen under året tipsat om genom utskick till kontaktpersoner, i
nyhetsbrevet och på sociala medier. På så vis har det övergripande målet att flera individer ska med
sakkunskap kunna tala om rättvis handel och hållbar konsumtion nåtts.

Diplomering av församlingar
Övergripande mål: Stötta och öka engagemanget för rättvist handel, Fairtrade och hållbara
alternativ genom att antalet Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar blir fler.
Målgrupper: Församlingar i Sveriges kristna råds 26 medlemskyrkor.
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Kriterier
Diplomeringsansökningar godkänns utifrån Kyrka för Fairtrades kriterier. Diplomerade församlingar
åtar sig att:








Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet.
Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade, t.ex. församlingar i andra samfund,
dagligvaruhandel, idrottsföreningar och civilsamhällesorganisationer.
Informera och rapportera om sitt arbete.
Organisera sitt arbete genom att tillsätta en styrgrupp av minst fyra personer.
Betala en årsavgift på 1000 kr. Det är möjligt för församlingar att ansöka om reducerad avgift
vid behov.

Diplomeringar
Vid slutet av 2017 var totalt 177 församlingar diplomerade sedan 2009. Under 2017 har 26
församlingar diplomerats för sitt arbete med rättvis handel:
 Abrahamsbergskyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm
 Björklinge, Skuttunge, Viksta pastorat: Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar,
Svenska kyrkan, Uppsala stift
 Kungsåra församling, Svenska kyrkan, Västerås stift
 Linköpings domkyrkopastorat: Anskarskyrkan, Berga församling,
Domkyrkoförsamlingen, Johannelunds församling, Landeryds, Ryds, Skäggetorps och S:t Lars
församlingar, Svenska kyrkan, Linköping stift
 Ljusets kyrka, Svenska kyrkan, Stockholm stift
 Luleå domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan, Luleå stift
 Rasbo pastorat: Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna församlingar Svenska kyrkan, Uppsala stift
 Trollhättans pastorat: Trollhättan, Götalunden och Lextorp församlingar, Svenska
kyrkan, Skara stift
 Victoriaförsamling Svenska kyrkan i Berlin, Svenska kyrkan, Berlin
 Västermalms församling, Svenska kyrkan, Stockholm stift
 Västerås domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan, Västerås stift
 Österhaning församling, Svenska kyrkan, Stockholm stift
Se bilaga ”Diplomerade församlingar 2017” för fullständig lista.

Måluppfyllelse
Ett mål i verksamhetsplanen är att ha kontakt med minst 40 nya församlingar under året. Detta mål
går inte att fullständigt följa upp för 2017. Som nämnts ovan, gjorde SKU utskick till församlingar med
information om och uppmuntran till diplomering. De skickade brev till 31 församlingar inom Svenska
kyrkan.
Dock behöver arbetsgruppen och styrgruppen samt koordinatorn i fortsättningen förbättra sin
dokumentation av de kontakter som de har haft med nya församlingar. Ett gemensamt dokument
har skapats för att förbättra dokumentationen, men har ännu inte används rutinmässigt i samband
med kontakter.
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Antalet nydiplomerade församlingar under året är 26 stycken medan målet var 25 stycken. Det totala
antalet diplomerade församlingar var vid årsskiftet 177 stycken medan målet var 175. Målet har
nåtts. Under året inkom det sju nya ansökningar varav sex av dessa diplomerades samma år och en
ska diplomeras i januari 2018. En församling vars ansökan godkändes 2016 ska diplomeras i mars
2018 medan och en annan godkänd återstår att bestämma datum för diplomering. Ytterliggare fem
församlingar skickat in ansökningar tidigare år och ännu inte blivit godkända har ombetts komma in
med kompletteringar eller behöver arbeta lite mer med att uppfylla kriterierna.

Underhåll och utvecklande av nätverket Kyrka för Fairtrade
Övergripande mål: Kyrka för Fairtrades nätverk och plattform utvecklas, breddas och underhålls.
Diplomerade församlingar får feedback och uppmuntran i sitt arbete.
Målgrupper: Kontaktpersoner och aktiva medlemmar i diplomerade församlingar.

Nätverksträffar
Två nätverksträffar genomfördes under året, en under Världens fest i Västerås (med 12 deltagare)
och en under Fair Trade Forum i Linköping (med 10 deltagare).
Ambitionen var att utveckla ett koncept för lokala nätverksträffar som skulle testas under 2017. Men
på grund av arbetssituationen fick detta nedprioriteras. Ett nytt försök görs under 2018.

Kontakt med nya samfund
Särskilda målgrupper: En medlemskyrka i Sveriges kristna råd som ännu inte har diplomerade
lokala församlingar.
Ambitionen i verksamhetsplanen är att initiera kontakt med ytterligare ett samfund för framtida
ingång i styrgrupp och arbetsgrupp. Tyvärr har detta utvecklingsområda också fått nedprioriteras
under 2017.
SKR:s verksamhetsområde Fred, rättvisa och miljö har gemensamt fortsätter sitt arbete för att bättre
nå de Ortodoxa och Katolska kyrkorna. Samtal förs med de Ortodoxa och Katolska konsulenterna på
studieförbundet Bilda för att få tips och råd. Dock har inga nya samfundsrepresentanter klivit in i
styrgruppen eller arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade än. Däremot har Equmenia kommit tillbaka in
i arbetsgruppen efter ett års uppehåll på grund av parsonal resursbrist.

Kontakt med miljösamordnare och handläggare
Särskilda målgrupper: Medarbetare i hållbarhetsarbetet i regioner och stift.
En god kontakt har upprättats med medarbetare på Stockholm stift som har lett till ett samarbete
under en inspirationsdag om rättvis handel för medarbetare i Stockholms stift i januari 2018. Ett
seminarium om Kyrka för Fairtrade kommer att hållas av koordinatorn på SKR.
En sammanställd kontaktlista på medarbetare i hållbarhetsarbetet i regioner och stift är ännu inte
upprättad så eventuella utskick har inte kunnat göras för att upprätta kontakt med fler inom detta
område.
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Måluppfyllelse
Målet om lokala nätverksträffar har inte nåtts.
Målet om kontakt med ett nytt samfund har inte nåtts.
Ett delmål i verksamhetsplanen är att minst 80 procent av diplomeringarna utförs av representanter
från redan diplomerade församlingar. Detta har uppnåtts då 10 av 12 diplomeringar under 2017 har
utförts på detta vis. Ett av de 12 genomfördes av en representant från arbetsgruppen och en
genomfördes av en Fairtrade ambassadör.
Det kan nämnas att när det är svårt att hitta en representant från en diplomerad församling som är
tillgängligt att utföra diplomeringen eller som bor tillräckligt nära letar koordinatorn efter potentiella
diplomerare inom arbets- eller styrgruppen för Kyrka för Fairtrade, bland SKR:s medarbetare,
styrgruppen för Fairtrade City (om en sådan finns på orden), bland Fairtrade ambassadörer på orten,
eller andra kontaktpersoner som är engagerade inom rättvis handel.
Ett annat delmål är att minst 50 aktiva i diplomerade församlingar deltar i nätverkssamlingar. Detta
mål har inte nåtts på grund av att de lokala nätverksträffarna inte genomfördes. Sammalagt deltog
22 personer på de nationella nätverksträffarna.
Målet om kontakt med medarbetare i hållbarhetsarbetet i regioner och stift har nåtts till en mindre
grad.

Opinionsbildning
Övergripande mål: Öka antalet artiklar om konsumenters möjlighet att påverka, konsumtion i ett
existentiellt perspektiv, rättvis handel, etisk konsumtion, hållbar utveckling och FN:s milleniemål i
svensk samfundspress.
Målgrupper: Aktiva i SKR:s medlemskyrkor.

Nationella debattartiklar
En debattartikel har skrivits av Kyrka för Fairtrade. ”Fika Fairtrade - och hjälp kvinnor på samma
gång”, publicerades i Tidningen Dagen både i den tryckta tidningen och nätupplagan den 5 maj 2017,
inför Fairtrade Challenge. Utöver dessa har tre artiklar skrivits i samfundspress om Kyrka för Fairtrade
under året:




”Equmeniakyrkor uppmärksammas för rättvis handel”, Sändaren, 19 april 2017, om Kyrka för
Fairtrades Gulkorn 2016.
”En Fairtradefika för världen”, Kyrkans Tidning, 4 maj, om Fairtrade Challenge och
Guldkornen.
”Fika för en rättvisare värld”, Sändaren, 17 maj 2017, en intervju med kontaktperson i
diplomerade Equmeniakyrkan i Växjö om deras engagemang och särskilt under Fairtrade
Challenge.

Lokal opinionsbildning
Insändarmallar och artikelmallar finns tillgängliga för församlingar som ska diplomeras. En
färdigskriven artikel finns tillgänglig på Kyrka för Fairtrades webbplats för att underlätta det
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opinionsbildande arbetet genom lokalpressen. Om dessa har används under året kan vi inte verifiera,
men fem artiklar Kyrka för Fairtrade och/ eller församlingens arbete med rättvis handel har
publicerats i sju lokaltidningar under året.









”Skövdes allians säger nej till Fairtrade”, 14 feb 2017, Skaraborgs Allehanda, en insändare
som gläder sig att svenska kyrkan i Skövde är diplomerad Kyrka för Fairtrade men grämer sig
över lokalpolitikernas kritiska hållning till Fairtrade City. Publicerades i tryck och på nätet.
”Här blir kyrkan rättvisemärkt”, 26 feb 2017, Norrlänska Socialdemoraten (på nätet) och
Norrbottens-Kuriren (i tryck), om Luleå Domkyrkoförsamlings diplomering.
”De vill fika för bättre villkor”, 10 maj 2017, Smålands-Tidningen (på nätet och i tryck) och i
Vetlanda-Posten (på nätet), om Kyrka för Fairtrade, Ingarps missionsförsamlings engagemang
för rättvis handel, samt Fairtrade Challenge.
”Svenska kyrkan i Vårgårda - ett guldkorn i arbetet med fairtrade”, 16 maj 2016, Alingsås
Tidning (i tryck och på nätet), nämner inte Kyrka för Fairtrade men berättar om att Svenska
kyrkan i Vårgårda är har utsetts till ett guldkorn för sitt arbete med Fairtrade och rättvis
handel.
”Rättvis gudstjänst i Irsta”, 21 okt 2017, Vestmanlands län Tidning (i tryck och på nätet), om
Kungsåras diplomering.

Utöver detta publicerades även ett pressmeddelande på MyNewsdesk: ”Linköpings
Domkyrkopastorat har blivit certifierad för Fairtrade”, 12 maj 2017, om Linköpings
Domkyrkopastorats diplomering. Samt ett pressmedelande ”Möt Sveriges kristna råd på
Bokmässan”, 26 sep 2017, om att SKR skulle finnas på bokmässan och information om Kyrka för
Fairtrade.
Ytterliggare artiklar och notiser där Fairtrade nämns i relation till en kyrka på något sätt har inte
räknats detta år eftersom Kyrka för Fairtrade inte nämns.

Måluppfyllelse
Ett delmål i verksamhetsplanen är att minst två debattartiklar om konsumtion och hållbarhetsarbete
i ett både existentiellt och praktiskt hänseende publiceras i samfundspress i samband med relevanta
temadagar under året. Detta har inte uppnåtts på grund av arbetssituationen 2017.
Det andra delmålet är att minst 20 artiklar som beskriver vårt budskap publiceras i kyrkpress och
lokaltidningar. Detta har mål har inte uppnåtts. De åtta artiklarna som har skrivits har dock
publicerats på 18 platser (då räknas olika tidningar som publicerat samma artikel samt tyckt och
nättidningar).

Fairtrade Challenge 2017
För nionde året i rad anordnades den stora fikadagen Fairtrade Challenge. I år var andra året som det
genomfördes internationellt, men första året som Sverige deltog i den internationella utmaningen.
20 länder deltog. Detta år genomfördes Fairtrade Challenge på våren, 11-13 maj, istället för på
hösten som det tidigare har gjorts när Sverige arrangerat utmaningen.
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Inför fikadagen försöker vi få så många som möjligt att fika Fairtrade-märkt på en och samma dag.
För ju fler vi är som fikar Fairtrade-märkt desto större skillnad gör vi för de människor som odlar och
producerar våra varor.
Kyrka för Fairtrade försöker samla alla fikapauser inom församlingar, kyrkor, olika samfund, stift,
regioner och kyrkliga organisationer i ett och samma lag, ”Kyrkor för Fairtrade” – alla körer,
scoutgrupper, dagledigträffar, öppna förskolor, babysånggrupper, morgonböngrupper, kanslifikapauser osv. (en behöver inte vara diplomerad Kyrka för Fairtrade för att anmäla sig till laget).
Vi försöker kommunicera så tydligt som möjligt kring laget ”Kyrkor för Fairtrade”, men som tidigare
år blev det ändå en del kyrkorelaterade fikapauser som registrerade egna lag.
Nytt för i år var att det gjordes en film som tydligt visade steg för steg hur man anmäler sin fikapaus
på nätet. Ett annat nytt grepp för i år var att kommunicera med bilder från lokala församlingars
fikadeltagande, från föregående år, som gott exempel: ”Ungdomarna i Eskilstuna församling fikar
Fairtrade, Fikar du?”
Totalt samlades över 2 miljoner fikadeltagare runt om i världen för att fika Fairtrade-märkt. Sverige
lyckades samla över 515 000 fikadeltagare. Fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” samlade 8 030
fikadeltagare och kom på 11:e plats i Sverige. Andra kyrkorelaterade fikapauser som registrerades i
andra mindre fikalag samlade 5 608 deltagare. Så sammanlagt deltog 13 638 personer i
kyrkorelaterade fikapauser.
Resultaten kan jämföras med 2016 års Fairtrade Challenge då det var över 630 000 deltagare i
Sverige. Laget ”Kyrkor för Fairtrade” kom på 9:e plats i Sverige och fick med sig 14 833 deltagare och
det var totalt 17 580 deltagare i kyrkorelaterade fikapauser runt om i landet.
Datumförändringen ledde till ett förväntat lägre deltagande. Höstens fikatävling var ett inarbetat
koncept. Vissa missade att datumet hade ändrats och en del uppgav att de hade förmycket annat
inplanerat under våren så de tyckte att det inte passade lika bra med ett stort arrangemang då.
Vi hoppas att det blir ett större deltagande nästa år då fler kanske har förstått att det är på våren
numera och förhoppningen är att fler ska förstå att de kan passa på att ha ett ”vanligt” Fairtrade-fika
i samband med de andra aktiviteterna under den tiden utan att behöva göra ett separat
arrangemang kring Fairtrade Challenge.

Årsuppföljning
Webbenkät
Årsuppföljningen av Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar sker genom en webbenkät till alla
diplomerade församlingar. Enkäten skickades ut den 11 januari 2018 till alla kontaktpersoner för
diplomerade församlingar och kyrkor. Kontaktpersoner för pastorat som är diplomerade svarade för
alla församlingar i pastoratet i ett enkätsvar. 2017 års webbenkät hade störst gensvar av alla
årsuppföljningar hittills med 78 svarande, jämfört med 72 året innan. Detta kan kanske delvis
förklaras genom ökningen av diplomerade församlingar, delvis genom att två påminnelser gick ut
vida olika tillfällen till de som inte hade svarat vid vissa tidpunkter. Enkäten var öppen till 3 februari,
men kontaktpersonerna uppmanades att svara senast 31 januari. Några församlingar hann ändå inte
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svara på enkäten och lämnade svar i efterhand i ett Word-dokument. Dessa svar räknas inte till
statistiken. Se bifogad ”Sammanställning enkätsvar 2017” för alla detaljer.
Några saker som är särskilt nämnvärda från sammanställningen:
50% svarade att församlingens engagemang för rättvis handel har ökat jämfört med året innan.
44% svarade att det är oförändrat och 6% svarade att det har minskat. Majoriteten av de som
svarade på följdfrågan om varför engagemanget inte har ökat angav att det beror på personaleller tidsbrist, eller att engagemanget är på en jämnhög nivå.
47% svarade att församlingens konsumtion av Fairtrade-märkta varor har ökat jämfört med
året innan. På följdfrågan om hur de har arbetat med att ställa om till mer rättvist märkta
produkter var det rätt jämn spridning bland svaren: informationsarbete, inköpspolicy/ beslut
kring inköp, ökad noggrannhet bland de inköpsansvariga, när det tillkommer fler produkter i
livsmedelsbutiken köper de in det som finns eller att de stadigt övergår till fler rättvist
handlade produkter. På följdfrågan om varför konsumtionen inte har ökat svarade många att
den är jämnhög nivå.
63% av de svarande anger att de har bedrivit utåtriktat arbete med rättvis handel och etisk
konsumtion under året. 48% var aktiva under Fairtrades höstkampanj (förr kallad Fairtrade
Fokus-veckorna), 45% uppmärksammade World Fair Trade Day, 68% deltog i World Fairtrade
Challenge.
22% ingår i styrgruppen för Fairtrade City lokalt. 35% svarade att det inte finns en Fairtrade
City lokalt. Flera av dem som svarade att de inte är med i Fairtrade City-arbetet svarade att de
beror på tidsbrist och många hade inte tagit reda på om en sådan fanns eller hur det
fungerade.
41% svarade att de har haft kontakt med någon annan diplomerad församling. Av dessa var
13% i samband med en diplomering. På frågan om samarbete med andra aktörer i
lokalsamhället för att främja rättvis handel svarade 57 personer varav de flesta anger att de
samarbetar med andra ideella organisationer, föreningar och studieförbund samt samarbetar
på olika sätt med lokala handlare och försöker påverka dem. Flera uppger sitt engagemang i
den lokala Fairtrade City-styrgruppen. Några samarbetar med kommunen/ bygden, några
försöker påverka andra församlingar och några samarbetar med Fair Trade butiker. Ett fåtal
samarbetar med skolor, biografer och det lokala ekumeniska rådet.
58% har information om Kyrka för Fairtrade på sin hemsida. 52% har skrivit om Kyrka för
Fairtrade eller rättvis handel i församlingsbladet. 67% har försäljning av rättvis handelprodukter. 83% har arbetat med kunskapsspridning i församlingens verksamheter.
Sju församlingar har svarat att de varken gjort någon utåtriktad aktivitet under året eller
arbetat med kunskapsspridning inom sin verksamhet. Ingen av dessa bad om återkoppling,
men ett särskilt utskick kommer att skickas till dem med syfte att stödja och peppa lite extra.
Frågan om hur vi gör när församlingar inte längre uppfyller kraven för diplomeringen kommer
att tas upp i arbetsgruppen.

Återkoppling
Som föregående år inkluderades en sista fråga i webbenkäten om församlingarna vill ha återkoppling
på enkäten. Arbetsgruppen delade upp de 14 personer som angett att de villa ha återkoppling. Syftet
med att ha samtal med församlingarna är främst att lyssna och uppmuntra, och reda ut eventuella
frågetecken.
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Guldkorn 2017
Valet av Kyrka för Fairtrades Guldkorn 2017 baseras på de svar som getts i enkäten för
Årsuppföljningen 2017. Medlemmar i arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade har röstat fram de
församlingar som enligt sina svar har ansetts vara goda exempel och inspirationskällor för andra
församlingar. Några kommer med nya idéer och de flesta exemplen kan anses vara genomförbara i
andra församlingar. De utsedda Guldkornen 2017, nedan, är presenterade i bokstavsordning med
deras svar på enkäten som blev motiveringen till utmärkelsen.

Hagakyrkan Örebro, Equmeniakyrkan region Svealand, diplomerad 2016
Hagakyrkan har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom bättre
medvetandegörande och noggrannhet bland de olika ansvarsgrupper som turas om att köpa in
Fairtrade-märkt kaffe och te till kyrkan och även att de börjat kolla om det finns andra produkter.
De deltog i Fairtrade Challenge genom att anordna en Taco-kväll för familjer i kyrkan. De bjöd på
Fairtrade-märkt kaffe, te och juice, visade en film och kort information om Fairtrade i samband med
det. Hagakyrkan har bjudit in Världsbutiken för att hålla föredrag och har kontakt med en annan
församling där det planeras gemensamma aktiviteter under 2018. De vill gärna samarbeta med fler
församlingar framöver.

Svenska kyrkan i Haninge, Svenska kyrkan Stockholm stift, diplomerad
2017
Svenska kyrkan i Haninge har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter genom att tipsa
inköpsansvariga om Fairtrade-märkt fika som man kan använda sig av. Sedan delicatobollar fått
Fairtrades råvarumärkning har det blivit en favorit.
De engagerade sig i Fairtrades höstkampanj genom att promota #fairtradeivarjekundkorg och hade
även en egen tävling där den bästa bilden vann ett Fairtrade-pris. Under alla hjärtans dag delade de
ut Fairtrade-märkta rosor märkta med #dubbelomtanke vid peneltåget. De informerade, hade
chokladprovning och försäljning av varor under en gatufesten Haningedagen.
Svenska kyrkan i Haninge får lätt sponsring av närliggande ICA och Coop, främst bananer, men under
2018 sponsrar ICA också med 2000 Fairtrade-rosor som delats ut med #dubbelomtanke i år igen.
Kunskapshöjande aktiviteter i församlingens verksamheter har bland annat skett i barngrupper där
det har sålts Fairtrade-märkta babykläder och där det pratats lite om vart maten vi äter kommer
ifrån. De har bakat en kaka med Fairtrade-märkta ingredienser som bjudits på i arbetskretsen. På
sopplunchen genomfördes ett kort föredrag samt bjöds på Fairtrade-chokladbollar.
Målet för 2018 är att få en diplomering för hela Haninge pastorat och starta upp försäljning i de
kyrkor där det passar.

Immanuelskyrkan Örebro, Evangeliska frikyrkan Örebro, diplomerad 2016
Immanuelskyrkan i Örebro skulle man kunna kalla en pionjärsförsamling inom sitt samfund vad gäller
arbetet med rättvis handels frågor, eftersom de är den första församlingen i Evangeliska frikyrkan att
bli diplomerad Kyrka för Fairtrade. De har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter under det
gångna året, dels genom att har gjort en prestation av varor som finns tillgänglig i köket och att de
har skapat en inköpspolicy för läger.
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De har uppmärksammat kampanjdagarna World Fair Trade Day och Fairtrades höstkampanj under
gudstjänsten och med inköpslistor på caféborden vid kyrkkaffet. Engagerade i Immanuelskyrkan
berättar om rättvis handel på Folkhögskolan i Örebro, i Världsbutiken, medverkar vid lärardagar och
håller föredrag i andra församlingar på orten. I övrigt samardbetar de även med Örebro Fairtrade City
och närbutik till kyrkan.
För 2018 planerar de att utveckla arbetet med workshopsövningar i gudstjänsten, Facebook kampanj
kring de globala målen samt workshops i barn- och ungdomsgrupperna.

Luleå domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan Luleå stift, diplomerad 2017
Luleå domkyrkoförsamling har satsat stort på kunskapshöjning genom att hålla en Fairtradeambassadörsutbildning med 10 nya personer.
De varit engagerad i Fairtrade Challenge då satte upp anslag om gratis kaffe och att man var
välkommen att komma och fika hos dem. I alla grupper under dessa dagar upplyste de om att de
räknade kopparna för att vara med i en utmaning. Under Fairtrades höstkampanj pratade de om
Fairtrade i barn- och juniorgrupper. En del barngrupper bakade Fairtrade-bollar (Chokladbollar).
Luleå domkyrkoförsamling har medverkat vid olika utåtriktade publika tillställningar t.ex. Skolbalen
och Pridefestivalen i juni, stadsfestivalen ”Hamnfesten” i juli och under musikfestivalen
”Musikensmakt” i augusti. Då bjuder de på Fairtrade-märkt kaffe/te, har chokladförsäljning och
informerar en hel del om vad Fairtrade är.
De samarbetar mycket med med kommunen vid de större Fairtrade-arrangemangen och i deras olika
informationskanaler t.ex. företagsfrukostar. De samverkar även med i en aktivitet som kallas
Förskolekonsert, för alla kommunens förskolor. Kommunen sponsrar då med Fairtrade-bananer,
domkyrkoförsamlingen håller i underhållningen och har bananklädda ledare. De samverkar också
med idrottsrörelsen under fotbollsskolan då de kommer in och håller ett par pass om schysst spel,
där pratas kort om schysst konsumtion (fotbollar) och bjuder på schysst choklad.

Trollhättans pastorat, Svenska kyrkan Skarastift, diplomerad 2017
Trollhättans pastorat har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom en
reklamkampanj för den Fair Trade Shop som de driver. De fick bygglov för en tydlig skylt vid Fair
Trade Shop, samt förbättrat informationen på sin Facebook-sida då det gäller Fair Trade Shop.
De deltog i Fairtrade Challenge med fika i församlingarna samt i Fair Trade Shop för kunder. De stod
också på Högskolan väst och bjöd på fika. De uppmärksammade World Fair Trade Day för kunder i
butiken.
Trollhättans pastorat samarbetar med högskolan, har en ständig utställning om rättvis handel i
Trollhättans stadshus, har varit med i Kårens rabattblad med information och erbjudanden och har
samarbetat med Trollhättans stad kring en marknad i advent som heter ”Jul på Spikön”.

Västerortskyrkan, Equmeniakyrkan region Stockholm, diplomerad 2016
Västerortskyrkan har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter i takt med att utbudet blivit större i
livsmedelsbutikerna. Bland annat har de ställt om till Fairtrade-märkta blommor.
Engagemanget under kampanjdagar har varit stort. Under Fairtrade Challenge hade de öppet
förmiddagsmöte med Fairtrade-fika tillsammans med Kafé Gemenskap med Fairtrade som tema. De
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berättade lite om dagen och varför de arbetar med Fairtrade i kyrkan och Svante Zettergren spelade
gitarr och sjöng sånger med passande teman. Under Fairtrades höstkampanj gjordes en inventering
av de större butikerna i Vällingby. De berättade att de var en kyrka för Fairtrade, köpte lite
Fairtrademärkta varor till kyrkfikat och pratade om kampnjveckorna och frågade om butikerna kände
till att det var kampanj. De rapporterade sedan tillbaks på kyrkfikat, visade lite bilder för
gudstjänstbesökarna från butikerna och uppmärksammade att och varför de är en kyrka för
Fairtrade. Undersökningen rapporterades också om på sociala medier.
Västerortskyrkan kommer under 2018 bland annat att i samband med en studiecirkel kring Israel
Palestina bjuda in en importör av Fairtrade märkt olivolja att berätta om Fairtrade i Palestina och
olivodlarnas situation. Provsmakning och försäljning av Fairtrade märkt olivolja från Palestina
kommer att genomföras. De har också planer på att samarbeta mer med Vällingby Centrum som
organisation och eventuellt Hemköp, som bidrar till välgörenhetsarbete i kyrkan genom
matdonationer.

Budgetuppföljning
Kyrka för Fairtrade finansieras till största delen av Svenska kyrkan med kompletterande medel från
Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Diplomeringen omfattas av en årsavgift på 1 000 kr per
församling, dock max 5 000kr per pastorat. Tre församlingar har under året fått reducerad avgift på
500 kr samt en som har 250kr i avgift. Genom årsavgiften möjliggörs spridning av Kyrka för Fairtrade
till fler kyrkor och församlingar runt om i Sverige. Samtliga diplomerade församlingar, kyrkor och
pastorat fakturerades, förutom de fem som diplomerades från och med 1 oktober. De som
diplomerades sent på året faktureras för en hel årsavgift från och med 2018.
På grund av personalsituationen på SKR under våren 2017 krävdes en del omprioriteringar och
därmed uteblev en del kostnader, bland annat mycket av de kostnader som skulle ha gått till resor
för lokala nätverksträffar och inspirationsdagar. Det totala utfallet är 398 085kr. Den totala budgeten
låg på 461 500 kr. Se nedan.
Utfall 2017

budget helår

diff från budget

Intäkter
Anslag Svk
Anslag Equmeniakyrkan
Anslag Frälsningsarmén
Medlemsavgifter
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter

250 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
150 250 kr
0 kr
1 000 kr
461 250 kr

250 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
151 500 kr
0 kr
0 kr
461 500 kr

-1 250 kr

Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Revision

219 240 kr
170 720 kr
8 125 kr
398 085 kr

219 450 kr
232 050 kr
10 000 kr
461 500 kr

210 kr
61 330 kr
1 875 kr
63 415 kr

Summa

1 000 kr
-250 kr

Kostnader

Summa
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Finansiell kontroll
Den finansiella kontrollen på SKR är uppdelad i flera nivåer. Alla fakturor och andra utbetalningar går
först via Kyrka för Fairtrades koordinator som kontrollerar att fakturorna stämmer. Denna person
förattesterar alla fakturor och utbetalningar, innan de går vidare till avdelningsansvarig inom SKR
som har attesträtt. Där kontrolleras fakturorna en gång till innan de går vidare till
ekonomiavdelningen för utbetalning.
Cirka sex gånger om året gör SKR resultatuppföljning med budgetavstämning. SKR har en inköps- och
upphandlingspolicy som antogs av styrelsen 2014. Revision genomförs av en auktoriserad revisor och
revisorn utses av SKR:s årsmöte. Arkivering sker utifrån SKR:s arkivpolicy.

Kostnadseffektivitet
Arbetet med Kyrka för Fairtrade handlar om kommunikation och information. Vår bedömning är att
vår kommunikation är kostnadseffektiv eftersom:
a) vi genom samverkan har tillgång till många välfungerande kanaler direkt till våra målgrupper, vilka
vi inte behöver betala för.
b) vi genom erfarenhet prioriterat bort dyra kanaler med liten genomslagskraft, som till exempel
tidningsannonser eller egen personal på plats på många externa arrangemang, till förmån för att
lägga tid på billiga kanaler med större genomslagskraft, som till exempel sociala medier, nyhetsbrev
och att medverka på externa arrangemang genom medlemmarna i våra arbets- och styrgrupper.
c) vi genom uppföljningar har kunnat identifiera vilket material målgruppen efterfrågar och
producerar på sätt inte onödigt material. Det mesta av materialet är dessutom digitalt, vilket minskar
kostnaderna.
d) vi genom samverkan kan använda produktioner och material från enskilda organisationer inom
Kyrka för Fairtrade utan att det kostar något extra. Det handlar alltså om att dela vidare befintligt
material till vår målgrupp.
Åtta samfund och organisationer förutom SKR bidrar med personella resurser i arbetet, arbetstid
som finansieras utanför bidraget.

Lärande
Inkomna kommentarer (från utvärderingar, webbenkät, mail och telefonsamtal) från kontaktperson i
diplomerade församlingar som är värda att nämna i detta sammanhang:


Nyhetsbrevet och webbplatsen är den enda informationskanalen för en del kontaktpersoner
eftersom de inte använder sociala medier. 19% av de 75 svarande uppgav att de inte
använder sociala medier. Därför är det viktigt att tänka på vilken information som sprids i
vilka kanaler. Viktig aktuell information måste fortsättningsvis publiceras i nyhetsbrevet och
på webbsidan, t.ex. inför olika temadagar och kampanjer samt kring nytt material.
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Webbenkäten visar att nyhetsbrevet uppskattas mycket av de som läser den. Den anses vara
en god inspirationskälla med användbara tips och information. Med den responsen fortsätter
vi publicera relevant information på liknande sätt framöver.
En klar majoritet är mycket nöjd med det stöd som ges av Kyrka för Fairtrade.
Tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration är mycket uppskattade. Flera kan känna sig
ensamma i sitt engagemang i sin församling eller på sin ort. De får nytändning när de träffar
andra och känner att de är med i ett större sammanhang. Det efterfrågas att fler sådana
tillfällen hålls under året. Denna ambition finns med i verksamhetplanen för 2018 och
kommer att jobbas vidare mot. Några efterfrågar också besök från Kyrka för Fairtrade för att
öka inspirationen och engagemangsnivå. Dock är det tveksamt om personliga besök är
möjliga på grund av den våra begränsade personalresurser.
Andakt- och gudstjänstmaterialet är det en del som anser bör uppdateras. En del efterfrågat
lättare material, små textstycken och förslag på aktiviteter i gudstjänsten som kan
kombineras utifrån behov. Andra efterfråga mer djupgående teologiskt material. Det är svårt
att tillgodose allas önskemål och personalresurserna är begränsade, så vi får se om dyker upp
en bra möjlighet för något av detta som någon annan kan sätta ihop åt oss.

Signaturer
Auktoriserad person från organisationen ska signera slutrapporten.

Ort och datum:

Ort och datum:

.............................................................

.............................................................

Underskrift:

Underskrift:

.............................................................

.............................................................

Björn Cedersjö, Direktor
Ekumenisk diakoni/ Kyrka samhälle
Sveriges kristna råd

Elisabeth Korswing, Korrdinator
Kyrka för Fairtrade
Sveriges kristna råd
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Bakgrund Kyrka för Fairtrade
Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) i Sverige. Idén
till diplomeringen kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church funnits sedan flera år.
Kyrka för Fairtrade är en ekumenisk diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel
och etisk konsumtion. Kyrka för Fairtrade hjälper och stöttar församlingar i sitt engagemang för
rättvis handel både innan och efter diplomeringen. Förutom medvetna etiska inköp av produkter
engagerar sig församlingen i kunskapshöjande arbete, informationsspridning, opinionsbildning och
kampanjer kring Fairtrade och rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller
kriterierna kan bli diplomerade.
Målgrupper för Kyrka för Fairtrade är anställda, förtroendevalda, ideellt engagerade och medlemmar
i SKR:s medlemskyrkor.

Organisation
Under 2018 har Kyrka för Fairtrade drivits av SKR i samarbete med Fairtrade Sverige, Svenska kyrkan,
Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Verksamheten har
under året finansierats av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén.
Kyrka för Fairtrade organiseras genom en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen 2018 har
bestått av Eleonora Jöngren, Fairtrade Sverige, Johan Lindgren (t.o.m. juni), Equmenia, Linnéa
Jemines, Equmenia (fr.o.m. sep), Hanna Brandvik, Frälsningsarmén, Emmy Dahlqvist,
Frälsningsarméns ungdomsförbund, Maria Lövström, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna,
Birgitta Rosén, Svenska kyrkan, Amanda Björksell, Svenska kyrkans Unga (SKU t.o.m. juni), Isadora
Bennet, Svenska kyrkans Unga (fr.o.m. aug), Elisabeth Korswing, SKR.
Kyrka för Fairtrade styrgrupp 2018 har bestått av Björn Cedersjö, SKR, Elisabeth Korswing, SKR, ElsMarie Carlbäcker, Equmeniakyrkan, Madeleine Sundell, Frälsningsarmén, Johannes Hartvigsson
(t.o.m. juni), Fairtrade Sverige, Elenor Nordqvist (fr.o.m. juni), Fairtrade Sverige, Tinde Carlbrad,
Svenska kyrkan.
Personalen på Sveriges kristna råd som har arbetat med Kyrka för Fairtrade har varit
Elisabeth Korswing, koordinator för verksamheten på 35 %, samt Björn Cedersjö, direktor Ekumenisk
diakoni/kyrka-samhälle, på 5% för Kyrka för Fairtrade. Övriga personalresurser från Sveriges kristna
råd har varit Arja Stenholm, ekonomichef, samt Mikael Stjernberg, press- och
kommunikationsansvarig.
Styrelsen för Sveriges kristna råd beslutade den 24 april att förändra organisationen för rådet. Bland
annat avslutas de fyra projektområdena Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för
Fairtrade och Fred vid årsskiftet 2018/2019.
Efter detta beslut påbörjades en process inom Kyrka för Fairtrades styrgrupp att finna en lösning för
att Kyrka för Fairtrade skulle kunna fortsätta i annan regi. Beslut fattades i september 2018 att
Svenska kyrkan tar över ansvaret för Kyrka för Fairtrade efter årsskiftet under en övergångsperiod på
två år. Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och inga större skillnader kommer att märkas

3

utåt. Under denna period kommer arbets- och styrgruppen för Kyrka för Fairtrade att titta på vilket
sätt verksamheten kan utvecklas och undersöka en mer långsiktig lösning.
Innan detta beslut kunde fattas pausades det strategiska och operativa arbetet med att nå ut bredare
med information om diplomeringen. Det ansågs oklokt att försöka rekrytera fler församlingar när det
fanns en risk att verksamheten skulle läggas ned inom en snar framtid. Detta har till viss del påverkat
några av verksamhetsmålens resultat.

Sammanfattning
Kyrka för Fairtrades webbplats innehåll underhålls och uppdateras löpande under året. Där finns
information om kriterierna för diplomeringen, ansökningsformulär, berättelser från diplomerade
församlingar, material m.m. Webbplatsen har fått ett ökat antal besökare jämfört med föregående
år.
Kyrka för Fairtrades fans och följare på Facebook har ökat något jämfört med året innan. Inläggen når
en relativt stor räckvidd på sammanlagt 12 855 personer.
SKR:s gemensamma nyhetsbrev om fred, rättvisa och hållbar utveckling skickas ut regelbundet och
fungerar bra. Under 2018 utkom 12 nyhetsbrev. Antalet prenumeranter har inte ändrats märkbart.
Information om Kyrka för Fairtrade har funnits med på fyra konferenser och event under 2018.
En nätverksträff för kontaktpersoner i diplomerade församlingar har hållits under året samt sex
stycken andra typer av inspirationsträffar där information om Kyrka för Fairtrade har lyfts.
Under 2018 diplomerades sju nya församlingar till Kyrka för Fairtrade i olika delar av landet. Totalt
uppnådde vi 182 diplomerade församlingar.
Totalt har 19 artiklar om Kyrka för Fairtrade, diplomeringar eller församlingars engagemang kring
Fairtrade publicerats i samfundspress och lokalpress under året, inklusive en nationell debattartikel.
I Sverige samlades 353 456 deltagare i Fairtrade Challenge, vilket var störst deltagande jämfört med
andra länder som deltog internationellt. Fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” hamnade på tredjeplats i
Sverige med 20 229 deltagare i 221 fikapauser.
Årsuppföljningen av Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar sker genom en webbenkät till alla
diplomerade församlingar. Svaren i enkäten visar på stort engagemang i församlingarna.
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Informationsspridning och marknadsföring
Övergripande mål: Engagerade i Sveriges kristna råds medlemskyrkor ska få bättre kunskap om
rättvis handel och hållbar konsumtion.
Övergripande m ålgrupp : Engagerade i Sveriges kristna råds 27 medlemskyrkor. Aktiva
medlemmar med intresse och uppdrag kring hållbarhetsfrågor.

Webbplatsen
Under 2018 har 3 182 användare besökt hemsidan, vilket kan jämföras med 2 775 användare under
2017. Ökningen beror på att Kyrka för Fairtrade har nått ut bredare på Facebook under 2018, bl.a.
genom att satsa på några fler betalda ”annonser”. 630 användare hittade till hemsidan genom länkar
i inlägg på sociala medier, jämfört med 289 under 2017, en ökning med 118%. Övriga ingångar till
hemsidan (t.ex. sökningar, länkar på andra hemsidor, direkt med adressen) ligger kvar på ungefär
samma nivåer som föregående år. Jämfört med 2017 har avvisningsfrekvensen gått upp något
(antalet besökare som lämnar webbplatsen vid fösta sidan), antal sidor/session har gått ner något
samt genomsnittsliga sessionstiden har gått ner något under 2018. Inga större skillnader som kräver
djupare analys.
Under 2018 var 73,38% nya besökare, jämfört med 68,7% 2017. De mest besökta sidorna på
webbplatsen 2018 var:
Sidvisningar

Sida

Unika sidvisningar

2 338(28,40 %)

1 701(25,93 %)

diplomerade-forsamlingar

469(5,70 %)

310(4,73 %)

3.

kritik-mot-fairtrade-hur-bemoter-jag-den

451(5,48 %)

425(6,48 %)

4.

om-kyrka-for-fairtrade

285(3,46 %)

226(3,45 %)

5.

kalendarium

270(3,28 %)

231(3,52 %)

6.

guldkorn-2017

260(3,16 %)

224(3,41 %)

7.

snart-ar-det-var-och-fairtrade-challenge

223(2,71 %)

176(2,68 %)

8.

aktuellt

221(2,68 %)

177(2,70 %)

9.

kriterier

205(2,49 %)

176(2,68 %)

schysst-frukost-for-en-mer-rattvis-varld

194(2,36 %)

135(2,06 %)

1.

Startsidan

2.

10.

Webbpatsens innehåll underhålls och uppdateras löpande under året. Där finns information om
kriterierna för diplomeringen, ansökningsformulär, aktuella händelser, berättelser från diplomerade
församlingar, material m.m.
Information om Kyrka för Fairtrade finns på hemsidorna tillhörande några av kyrkorna och
organisationerna som representeras i styr- och arbetsgruppen samt på flera av de diplomerade
församlingarnas hemsidor (50% enligt årsuppföljningen).
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Sociala medier
Kyrka för Fairtrade har en Facebook-sida vilken har växt från 1 125 ”fans” (personer som gillar sidan)
2017 till 1 206 i slutet av 2018. Sidan har dessutom vuxit från1 088 följare 2017 till 1 177 följare 2018.
Kyrka för Fairtrade har gjort 111 inlägg på Facebook, jämfört med 140 föregående år. Dessa har
exponerats för 50 555 personer (jämfört med 42 112 föregående år) och genererat länkklick från 767
personer, 71 personer har kommenterat (betydligt fler än föregående år som fick 13), 1 694 har
”gillat” inläggen (143 föregående år) och de har delats av 173 personer (jämfört med 441 föregående
år).
Nio inlägg under året nådde mer än 2 000 personer vardera, jämfört med två inlägg under 2017. Ett
av dessa var helt organisk (utan betald spridning). Den nådde 2 074 personer. De resterande åtta
inläggen nådde ändå i snitt 1 258 personer organiskt, plus i snitt 1 610 personer med hjälp av betald
spridning. De nio inläggen genererade engagemang (länkklick, klick på inlägget, likes, kommentarer
eller delningar) på i snitt 192.
Under året har Twitter inte längre ansetts vara rätt kanal för att nå våra målgrupper på ett bra sätt
och därför har den inte används.
Information om Kyrka för Fairtrade delas också på sociala medier av kyrkorna och organisationerna
som representeras i styr- och arbetsgruppen.

Nyhetsbrev
SKR:s gemensamma nyhetsbrev om fred, rättvisa och hållbar utveckling skickas ut regelbundet en
gång i månaden, med uppehåll i juli och med ett extranummer inför Kyrkornas globala vecka.
Förutom aktuell information som relaterar till SKR:s övriga verksamheter inom fred, rättvisa och
miljö, innehåller nyhetsbrevet information om Kyrka för Fairtrade, nydiplomerade församlingar,
material, kampanjer och kalenderhändelser.
Länkar till nyhetsbreven samlas på en sida på Kyrka för Fairtrades samt Kyrkornas globala veckas
webbplatser. Kyrka för Fairtrades sida med nyhetsbreven har fått 50 visningar, varav 45 unika.
Motsvarande siffror på Globala veckans sida med nyhetsbreven är 214 sidvisningar, varav 174 unika.
Nyhetsbrevet delas också på Facebook.
Länkar till nyhetsbreven läggs ut på Kyrka för Fairtrades Facebooksida och Kyrkornas globala veckas
Facebook-sida (ibland också på SKR:s huvudsida på Facebook). Genom dessa kanaler har varje
nyhetsbrev en räckvidd på i snitt 552. Varje inlägg har genererat i genomsnitt 11 likes, ca. 9 länkklick
och vissa av nyhetsbreven har delats vidare av ett fåtal.
Vi får inte reda på hur många som läser nyhetsbrevet genom webblänken om den delas vidare på
annat sätt – exempelvis har vi fått reda på genom tidigare enkäter att några skickar den vidare till
vänner och kollegor, använder informationen i egna nyhetsbrev och läser upp information från
nyhetsbreven i gudstjänster eller i andra verksamheter i församlingen.
Information om Kyrka för Fairtrade har också funnits med i några nummer av Fairtrades nyhetsbrev
till medlemsorganisationer och Svenska kyrkans nyhetsbrev till stift och församlingar.
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Konferenser och event
Genom representanterna i Kyrka för Fairtrades arbets- och styrgrupp har information om Kyrka för
Fairtrade funnits med på minst fem konferenser och event som vi känner till:





Fairtrades monter på Globala torget på Bokmässan.
Workshop på Svenska Kyrkans Ungas Rikshelg.
Under en utbildning för Ageravolontärer, november.
Två utbildningar för samordnare för internationella grupper i Svenska kyrkan.



Equmeniakyrkans kyrkokonferens

Material
Särskilda målgrupper: Engagerade personer med annat modersmål än svenska i främst migrantledda
församlingar hos Sveriges kristna råds medlemskyrkor.
Broschyrer, bordsryttare och affisch skickas till alla som får sina ansökningar godkända.
Alla församlingar som får sin ansökan godkänd får ett mail med länkar till digitalt material som kan
vara särskilt användbart. Vi tipsar även om en del material i sociala medier och i nyhetsbrevet ibland.
Detta gäller både material som särskilt gäller Kyrka för Fairtrade och material som kan vara relevant
för vår målgrupp som har producerats av Fairtrade Sverige eller Organisationen Fair Trade
återförsäljarna, samt eventuellt andra aktörer inom rättvis handel.
Svenska kyrkan har tillsammans med koordinatorn på SKR uppdaterat Verktygslåda för Fairtrade. Den
togs först fram som pdf för 10 år sedan för att uppmuntra och underlätta för församlingar att arbeta
för Fairtrade och rättvis handel. Nu har Verktygslådan gått över från pdf till webb-format och ligger
på Svenska kyrkans intranät kopplat till hållbarbetssidan. I verktygslådan finns nu många länkar till
Fairtrades lektionsupplägg och skolmaterial samt länkar till bland annat organisationen Fair Trade
återförsäljarna och Fairtrade Sverige.
Särskilt informationsmaterial producerades för sociala medier inför Fairtrade Challenge. Se mer om
detta under Fairtrade Challenge.
Målsättningen att översätta informationsmaterial genomfördes i december 2017. Broschyren om
Kyrka för Fairtrade översattes då till engelska och arabiska. Den arabiska versionen var inte färdig
förrän i januari 2018. De båda lanserades i början av 2018. Inga andra översättningar har genomförts
under 2018.
En inspirationsfilm med inslag från diplomerade församlingar producerades under hösten 2017, men
blev inte klar för lansering förrän i januari 2018. Reaktionerna på inspirationsfilmen har varit mycket
positiv. Den anses vara en bra och inspirerande introduktion till Kyrka för Fairtrade.

Måluppfyllelse
I verksamhetsplanen för 2018 är målet att webbplatsen ska ha 4 000 unika besökare under året.
Denna siffra har inte uppnåtts. Detta kan till viss del förklaras med att folk använder hemsidor
överlag på ett annat sätt nu för tiden. Dock har trafiken ökat från året innan.
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Målet var att få 1 200 som gillar Kyrka för Fairtrade på Facebook. Målet är nått och slutsatsen är att
Kyrka för Fairtrade når ut bra med sin information i sociala medier, men förbättringar kan göras för
att nå ut ännu bredare.
Målet var minst 10 nyhetsbrev under året. Målet är uppfyllt.
Kyrka för Fairtrade har uppfyllt målsättningen med information på ovanstående konferenser och
event. Målet var fyra, målet är nått.
Utveckling och distribuering av relevant material har genomförts enligt verksamhetsplanen samt att
översättning och bearbetning av material till andra språk har genomförts.

Utbildningar
Övergripande mål:
konsumtion.

Flera individer ska med sakkunskap kunna tala om rättvis handel och hållbar

Inspirationsdagar
Målgrupper: Medlemmar i Kyrka för Fairtrade-diplomerade och intresserade församlingar genom
sina respektive kontaktpersoner.
Målsättningen var att arrangera en inspirationsdag med kunskapshöjande inslag med inriktning Kyrka
för Fairtrade i samarbete med ett eller flera samfund, organisationer eller studieförbund.
Församlingar, regioner, stift och samfund som är intresserade skulle erbjudas att vara värdar för en
inspirationsdag eller kunskapshöjande samling. Inspirationsdagen skulle ha minst 30 deltagare.
En inspirationsdag om rättvis handel arrangerades av Stockholm stift för medarbetare och
engagerade i stiftets församlingar, ca. 40 deltagare. Koordinatorn medverkade med en presentation
om Kyrka för Fairtrade. Övrigt innehåll bidrog till ökad kunskap inom rättvis handel genom
medverkan av:





Per-Åke Skagersten från Sackeus som berättade om hur företaget började, hur de arbetar
med rättvis handel och presentation av några produkter.
Per Söderberg som medverkade både som ordförande för Föreningen Fairtrade Sverige och
policyrådgivare Svenska kyrkan, och berättade både om Fairtrade och Svenska kyrkans
arbete med Fairtrade.
Två diplomerade församlingar som berättade om deras arbete med rättvis handel om
diplomeringen; Västermalms församling och Haninge pastorat.

Det gjordes ett försök att arrangera en liknande dag i Linköping stift på våren, men tiden var knapp
och inbjudningarna kom ut för nära inpå eventet för att det skulle komma tillräckligt många
deltagare. Det fick tyvärr ställas in.

Stift och regioner
Målgrupper: Anställda och ideella medarbetare och aktiva medlemmar i Sveriges kristna råds
medlemskyrkor samt närstående organisationer, t.ex. kyrkliga ungdomsförbund.
Det har arrangerats två event i stift som har uppmärksammat Kyrka för Fairtrade:
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Informationsträff i Linköpings stift.
Inspirationsdagen i Stockholm stift – redan nämnt ovan.

Andra träffar
Andra nätverks- och inspirationsträffar arrangerades där information om Kyrka för Fairtrade lyftes
fram och där kontaktpersoner i diplomerade församlingar var inbjudna tillsammans med andra
intresserade. Dessa tillfällen var:




12 mars, Fairtrade & Sensus, Inspirationskväll inför Fairtrade Challenge, Göteborg. Okänt
antal deltagare.
2 april, Härlanda församling & The House of Fair Trade, Inspirationskväll om Rättvis handel, 6
deltagare.
16 april, Världsbutiken Helsingborg & Sensus (Bilda & Maria församling,) Inspirationskväll
inför Fair Trade Forum Helsingborg, 25 deltagare.

Måluppfyllelse
Målet var en inspirationsdag med 30 deltagare. En inspirationsdag har hållits med 45 deltagare.
Målsättningen var att två stift och regioner uppmärksammar initiativen Kyrka för Fairtrade och rättvis
handel vid sina regionala konferenser genom t.ex. seminarium, panelsamtal, workshops och
informationsbord. Målet har uppnåtts om inspirationsdagen i Stockholms stift räknas med här också.

Diplomering av församlingar
Övergripande mål: Stötta och öka engagemanget för rättvist handel, Fairtrade och hållbara
alternativ genom att antalet Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar blir fler.
Målgrupper: Församlingar i Sveriges kristna råds 26 medlemskyrkor.

Kriterier
Diplomeringsansökningar godkänns utifrån Kyrka för Fairtrades kriterier. Diplomerade församlingar
åtar sig att:








Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet.
Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade, t.ex. församlingar i andra samfund,
dagligvaruhandel, idrottsföreningar och civilsamhällesorganisationer.
Informera och rapportera om sitt arbete.
Organisera sitt arbete genom att tillsätta en styrgrupp av minst fyra personer.
Betala en årsavgift på 1000 kr. Det är möjligt för församlingar att ansöka om reducerad avgift
vid behov.
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Diplomeringar
Vid slutet av 2018 är totalt 182 församlingar diplomerade sedan 2009. Under 2018 har sju
församlingar diplomerats för sitt arbete med rättvis handel:
 Hyllie Park Kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Malmö
 Alingsås församling, Svenska kyrkan, Skara stift
 Tensta församling, Svenska kyrkan, Stockholms stift
 Turinge-Taxinge församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift
 Leksand, Djura och Siljansnäs pastorat, Leksands-, Djuras- och Siljansnäs församlingar,
Svenska kyrkan, Västerås stift
Se bilaga ”Diplomerade församlingar 2018” för fullständig lista.
Under året inkom det ansökningar för nio församlingar varav fem av dessa diplomerades samma år
och tre av dessa ska diplomeras under första kvartalet 2019. Två församlingar vars ansökan
godkändes 2017 diplomerades i 2018, medan en annan godkänd under året återstår att bestämma
datum för diplomering. Ytterligare fem församlingar som skickat in ansökningar tidigare år har ännu
inte blivit godkända. De har ombetts komma in med kompletteringar eller behöver arbeta lite mer
med att uppfylla kriterierna.

Måluppfyllelse
Ett mål i verksamhetsplanen är att ha kontakt med minst 40 nya församlingar under året. Vi har
tyvärr ingen fullständig dokumentation av hur många nya församlingar som koordinatorn och
representanter i arbets- och styrgruppen varit i kontakt med angående Kyrka för Fairtrade.
Antalet nydiplomerade församlingar under året är sju stycken medan målet var 25 stycken. Det totala
antalet diplomerade församlingar var vid årsskiftet 182 stycken medan målet var 200. Målet har inte
nåtts. Detta kan bero på avvaktade från församlingar i samband med SKR:s styrelsebeslut att avsluta
verksamheten. En ansökan inkom sent under 2018 och två i början av 2019.

Underhåll och utvecklande av nätverket Kyrka för Fairtrade
Övergripande mål: Kyrka för Fairtrades nätverk och plattform utvecklas, breddas och underhålls.
Diplomerade församlingar får feedback och uppmuntran i sitt arbete.
Målgrupper: Kontaktpersoner och aktiva medlemmar i diplomerade församlingar.

Nätverksträffar
En nationell nätverksträff genomfördes under året, under Fair Trade Forum i Helsingborg (med 18
deltagare).
Ambitionen var att utveckla ett koncept för lokala nätverksträffar som skulle testas. Men på grund av
SKR:s styrelsebeslut fick detta nedprioriteras.

Kontakt med nya samfund
Särskilda målgrupper: En medlemskyrka i Sveriges kristna råd som ännu inte har diplomerade
lokala församlingar.
Ambitionen i verksamhetsplanen är att initiera kontakt med ytterligare ett samfund för framtida
ingång i styrgrupp och arbetsgrupp. Efter beslutet att Kyrka för Fairtrade ska fortsätta i Svenska
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kyrkans regi skickade styrgruppen ut en inbjudan till alla SKR:s medlemskyrkor att vara med i arbetet
med och utvecklingen av Kyrka för Fairtrade, antingen i arbetsgruppen eller styrgruppen. Tyvärr kom
ingen respons med intresse för att vara med.

Kontakt med miljösamordnare och handläggare
Särskilda målgrupper: Medarbetare i hållbarhetsarbetet i regioner och stift.
Ett utskick har gått ut till medarbetare i Svenska kyrkans stift som arbetar med miljö eller
hållbarhetsarbete på stifts nivå. Utskicket innehöll ett erbjudande och förfrågan om samarbete med
Kyrka för Fairtrade gällande arrangemang om rättvis handel. Detta utskick gav svar från Linköping
stift som vill arrangera en dag om rättvis handel under hösten, som nämnts ovan. I övrigt var
responsen svag, men några var intresserade av att ordna något i framtiden.

Måluppfyllelse
Målet var 10 deltagare på den nationella nätverkssamlingen. Detta har nåtts.
Målet med två regionala nätverkssamlingarna med minst 10 deltagare var har inte nåtts.
Upprättad kontakt och uppföljning med miljösamordnare och handläggare i stift och regioner kan
sägas vara delvis uppnått. Kontakten måste underhållas och bearbetas över längre tid.
Målet är att minst 80 procent av diplomeringarna utförs av representanter från redan diplomerade
församlingar. Detta har i stort sett uppnåtts då alla utom två diplomeringar genomfördes på detta
vis. En av diplomeringarna genomfördes av en representant från Sveriges kristna råd och en av två
Fairtrade-ambassadörer.
Det kan nämnas att när det är svårt att hitta en representant från en diplomerad församling som är
tillgänglig att utföra diplomeringen eller som bor tillräckligt nära letar koordinatorn efter potentiella
diplomerare inom arbets- eller styrgruppen för Kyrka för Fairtrade, bland SKR:s medarbetare,
styrgruppen för Fairtrade City (om en sådan finns på orden), bland Fairtrade-ambassadörer på orten,
eller andra kontaktpersoner som är engagerade inom rättvis handel.
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Opinionsbildning
Övergripande mål: Öka antalet artiklar om konsumenters möjlighet att påverka, konsumtion i ett
existentiellt perspektiv, rättvis handel, etisk konsumtion, hållbar utveckling och FN:s milleniemål i
svensk samfundspress.
Målgrupper: Aktiva i SKR:s medlemskyrkor.

Nationella artiklar
En debattartikel har skrivits av Kyrka för Fairtrade. ”Värna demokratin – ta en fika!”, publicerades i
Sändaren den 25 maj 2018, inför Fairtrade Challenge. En annan debattartikel, ”Rättvis handel krävs
för att nå Agenda 2030”, publicerad på AktuellHållbarbet.se den 28 september, skrevs av Fairtrade
Sverige, undertecknades av medlemsorganisationerna, däribland SKR, Equmenia, Svenska kyrkans
Unga, Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet och Fair Trade Återförsäljarna. Tre övriga artiklar har
skrivits i samfundspress om Kyrka för Fairtrade under året:





”Guldkorn till kyrkor med rättvis handel”, Tidningen Dagen, den 10 april, artikel om Kyrka för
Fairtrades Guldkorn 2017, publicerad i papperstidningen och webb.
”Sista tåren för kyrkligt Fairtrade-fika?”, Tidningen Dagen, den 4 maj, artikel om Fairtrade
Challenge och kyrkornas fikadeltagande med omnämnande av SKR:s omorganisation, i
papperstidningen och på webben.
”Rättvist och gott”, Kyrkans tidning, den 8 november, en notis om diplomeringen av TuringeTaxinge församling, i papperstidningen.

Samt en artikel som omnämner Kyrka för Fairtrade:
 ”Kyrkans ansvar för skapelsen”, 3 januari, Sändaren, ett svar på en insändare från
kyrkoledarna i Equmeniakyrkan om hur kyrkan arbetar med att värna skapelsen där Kyrka för
Fairtrade är omnämnt som exempel.

Lokal opinionsbildning
Insändarmallar och artikelmallar finns tillgängliga för församlingar som ska diplomeras. En
färdigskriven artikel finns tillgänglig på Kyrka för Fairtrades webbplats för att underlätta det
opinionsbildande arbetet genom lokalpressen. Om dessa har används under året kan vi inte verifiera,
men sex artiklar om församlingars arbete med rättvis handel, samt sju artiklar och notiser där
Fairtrade nämns i relation till en kyrka på något sätt har publicerats under året.
Om en diplomering





”Alingsås församling Fairtradediplomeras”, 13 januari, Alingsås Tidning, kort notis om
diplomeringen i papperstidning.
”Turinge-Taxinge församling blir Kyrka för Fairtrade”, 29 september, Mariefreds tidning med
måsen Nykvarn och Måsen Strängnäs, kort notis om diplomeringen i papperstidningen.
”Ett kvitto på att vi har jobbat hårt med det här”, 11 november, Länstidningen Södertälje,
artikel som berättar om diplomeringen av Turinge-Taxinge församling samt församlingens
arbete med rättvis handel och varför det är viktigt, i papperstidning och webb.
”En kyrka för Fairtrade”, 20 oktober, Mariefreds tidning med måsen Nykvarn och Måsen
Strängnäs.
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Opinionsbildning kring Fairtrade City



”Står inte Järfälla kommun för schyssta villkor?”, 1 december, Järfälla tidning, insändare som
nämner kyrkorna som delaktiga i Fairtrade City styrgruppen men handlar i övrigt om varför
Järfälla kommun bör förbli en Fairtrade City, i papperstidningen.
”Kyrka protesterar mot att kommunen vill lämna Fairtrade”, 16 november, Märsta.nu, artikel
om ett brev skrivet av Sätunakyrkan (f.ö. en diplomerad församling) till Utbildning- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Mattias Askerson (M) om felaktigheter i kritiken mot
Fairtrade och varför det är viktigt med rättvis handel.

Övrigt
 Fem artiklar eller notiser i lokalpress nämner ett kyrkligt arrangemang där de serverar eller
säljer Fairtrade-produkter.
 Två notiser i lokalpress om seminarium om Fairtrade arrangerade av en församling.
Utöver detta har sex artiklar i kyrkpress publicerats som handlar om SKR:s omorganisering där Kyrka
för Fairtrade nämns som en av verksamheterna som kommer att avslutas.

Måluppfyllelse
Målet i verksamhetsplanen är minst 20 artiklar publicerade i kyrkpress och lokaltidningar som
beskriver vårt budskap och nämner Kyrka för Fairtrade. Artiklarna handlar om konsumenters
möjlighet att påverka, konsumtion i ett existentiellt perspektiv, rättvis handel, etisk konsumtion,
hållbar utveckling och/ eller de globala hållbarhetsmålen.
Detta mål är inte helt uppnått. Kyrka för Fairtrade nämns inte specifikt i alla artiklar men vårt
budskap om betydelsen av rättvis handel och engagemang kopplat till kyrkan finns publicerad i 12
artiklar. Sju artiklar och notiser utan något särskilt budskap nämner dock Fairtrade och en kyrka
tillsammans. Det blir sammanlagt 19 artiklar och notiser. Utöver det sex artiklar som bara nämner
Kyrka för Fairtrade utan våra budskap. Så, det beror på hur en räknar.

Fairtrade Challenge 2018
För tionde året i rad anordnades den stora fikadagen Fairtrade Challenge. Detta var andra året som
Sverige deltog i den internationella utmaningen. Fairtrade Challenge arrangerade 7-9 maj.
Inför fikadagen försöker vi få så många som möjligt att fika Fairtrade-märkt på en och samma dag.
För ju fler vi är som fikar Fairtrade-märkt desto större skillnad gör vi för de människor som odlar och
producerar våra varor.
Kyrka för Fairtrade försöker samla alla fikapauser inom församlingar, kyrkor, olika samfund, stift,
regioner och kyrkliga organisationer i ett och samma lag, ”Kyrkor för Fairtrade” – alla körer,
scoutgrupper, dagledigträffar, öppna förskolor, babysånggrupper, morgonböngrupper, kanslifikapauser osv. (en behöver inte vara diplomerad Kyrka för Fairtrade för att anmäla sig till laget).
Vi försöker kommunicera så tydligt som möjligt kring laget ”Kyrkor för Fairtrade”, men som tidigare
år blev det ändå en del kyrkorelaterade fikapauser som registrerade egna lag.
Som förra året gjordes en film som tydligt visade steg för steg hur man anmäler sin fikapaus på nätet.
Ett nytt grepp för i år var att Kyrka för Fairtrade uppmanade församlingar att spela in en kort
filmsnutt med budskapet ”Vi är med i Fairtrade Challenge. Var med ni också!” för att inspirera fler att
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delta. Fyra församlingar nappade; Svenska kyrkan i Berlin, Immanuelskyrkan i Örebro, Svenska kyrkan
i Haninge och Hortlax församling. Dessa delades på Kyrka för Fairtrades Facebook sida. Filmerna sågs
av i snitt 145 personer, inläggen nådde i snitt 398 personer och 12 personer i snitt interagerade med
inläggen på något sätt.
2018 fick kyrkorna ett särskilt tillfälle att visa sitt engagemang genom att de fick räkna med kyrkfikat
på söndagen, 6 maj, innan fikakampanjen drog igång. Detta resulterade i att ”Kyrkor för Fairtrade”
hamnade på tredjeplats i Sverige med 20 229 deltagare i 221 fikapauser. Svenska kyrkan hade ett
eget lag med 650 deltagare. Sverige var störst i världen med 353 456 deltagare. 2017 var det ca
515 000, vilket var ett rekord.
Resultatet kan jämföras med föregående år då fikalaget ”Kyrkor för Fairtrade” samlade 8 030
fikadeltagare och kom på 11:e plats i Sverige. Andra kyrkorelaterade fikapauser som registrerades i
andra mindre fikalag samlade 5 608 deltagare. Så sammanlagt deltog 13 638 personer i
kyrkorelaterade fikapauser. En anledning till det låga deltagandet 2017 är troligen att datumet
flyttades från hösten under höstkampanjen, Fairtrade Fokus, till våren i samband med World Fair
Trade Day.
Förhoppningen framöver är att fler ska förstå att de kan passa på att ha ett ”vanligt” Fairtrade-fika i
samband med församlingarnas befintliga verksamheter/aktiviteter under kampanjperioden, och att
de inte behöver planera och arrangera ett separat arrangemang kring Fairtrade Challenge som tar
mycket extra energi och tid.

Årsuppföljning
Webbenkät
Årsuppföljningen, i form av en digital enkät, skickades ut till alla kontakpersoner för diplomerade
kyrkor, församlingar och pastorat. Enkäten skickades till 134 personer. Kontakpersoner till sju
församlingar saknades.
De hade mellan den 14 jan – 28 jan att svara på enkäten. Två påminnelser skickades ut. En efter en
vecka och en på den sista svarsdagen. 71 personer svarade på enkäten, vilket kan jämföras med 78,
2017, och 72, 2016. Se bifogad ”Sammanställning enkätsvar 2018” för alla detaljer.
Några saker som är särskilt nämnvärda från sammanställningen:
37% svarade att församlingens engagemang för rättvis handel har ökat jämfört med året innan.
40% svarade att det är konstant hög nivå av engagemang, medan och 17% svarade att det har
minskat och 6% uppgav att det är konstant lågt engagemang. Majoriteten av de som svarade
på följdfrågan om varför engagemanget är lågt eller har minskat uppgav att det beror på
personal- eller tidsbrist i församlingens arbetsgrupp för Fairtrade.
78% av de svarande är intresserade av att Kyrka för Fairtrade arrangerar en nätverkträff eller
inspirationsdag i deras distrikt eller stift.
18% svarade att församlingens konsumtion av Fairtrade-märkta varor har ökat jämfört med
året innan. 70% svarade att konsumtionen ligger på en konstant hög nivå, medan 11% uppgav
att det inte hade ökat.
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56% av de svarande uppgav att församlingen bedriver någon form av försäljning av Fairtrade
eller Fair Trade varor. 19% säljer varor bara vid särskilda tillfällen.
22% uppgav att någon från församlingen har deltagit i Fair Trade Återförsäljarnas utbildning
om rättvis handel. 37% uppgav att någon från församlingen har genomgått Fairtrades
ambassadörsutbildning, varav 12% av dessa har arrangerat en ambassadörsutbildning i
församlingen.
81% deltog i Fairtrade Challenge, 14 % uppmärksammade World Fair Trade Day, 37% deltog i
Fairtrades höstkampanj Schysst frukost. 44% av de svarande uppgav att de har bedrivit
utåtriktat arbete med rättvis handel och etisk konsumtion under året.
25% ingår i styrgruppen för Fairtrade City lokalt. 28% svarade att det inte finns en Fairtrade
City lokalt.
28% svarade att de har haft kontakt med en annan diplomerad församling under året. Av dessa
var en i samband med en diplomering. På frågan om de samarbete med andra aktörer i
lokalsamhället för att främja rättvis handel svarade 37% ja.
75% har haft användning av Kyrka för Fairtrades hemsida. 46% följer Kyrka för Fairtrade på
Facebook, medan 16% inte använder Facebook alls.
85% arbetar med kunskapsspridning i församlingens verksamheter. 50% har information om
Kyrka för Fairtrade på sin hemsida. 38% har skrivit om Kyrka för Fairtrade eller rättvis handel i
församlingsblad eller liknande.
Det visar sig genom årsuppföljningen att flera församlingar inte har lyckats uppnå alla kriterierna för
diplomeringen under 2018. En uppföljning ska göras för att undersöka vad detta beror på och hur vi
går vidare med detta. För vissa handlar det troligen på brist på personella resurser.

Återkoppling
Som föregående år inkluderades en sista fråga i webbenkäten om församlingarna vill ha återkoppling
på enkäten eller annan fråga. Fyra personer ville ha återkoppling. Koordinatorn följer upp detta.
Syftet med att ha samtal med församlingarna är främst att lyssna och uppmuntra, och reda ut
eventuella frågetecken.

Guldkorn 2018
Valet av Kyrka för Fairtrades Guldkorn 2018 baseras på de svar som getts i enkäten för
Årsuppföljningen 2018. Koordinator ger arbetsgruppen ett underlag med församlingar som valts ut
på följande kriterier: De har inte fått utmärkelsen ”Guldkorn” de senaste två åren, de har
uppmärksammat minst en kampanj under året, arrangerat en utåtriktad aktivitet, samarbetet med
andra aktörer i lokalsamhället samt sprider kunskap om Fairtrade och rättvis handel i församlingens/
kyrkans verksamheter.
Medlemmar i arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade röstar fram de församlingar som enligt sina svar
har ansetts vara goda exempel och kan vara inspirationskällor för andra församlingar. Gulkornen har
inte hunnit utses vid den tid då denna rapports skrevs.
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Budgetuppföljning
Kyrka för Fairtrade finansieras till största delen av Svenska kyrkan med kompletterande medel från
Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Diplomeringen omfattas av en årsavgift på 1 000 kr per
församling, dock max 5 000kr per pastorat. Två församlingar har under året fått reducerad avgift på
500 kr samt en som har 250kr i avgift. Genom årsavgiften möjliggörs spridning av Kyrka för Fairtrade
till fler kyrkor och församlingar runt om i Sverige. Samtliga diplomerade församlingar, kyrkor och
pastorat fakturerades, förutom de som diplomerades från och med oktober. De som diplomerades
sent på året faktureras för en hel årsavgift från och med 2019.
På grund av osäkerheten kring Kyrka för Fairtrades fortlevnad efter SKR:s styrelsebeslut under våren
2018 avvaktades det med en del verksamhet, bland annat planering av lokala nätverksträffar och
inspirationsdagar. Därmed blev verksamhetsutgifterna lägre än planerat. Se nedan. Enligt
styrgruppens beslut, den 19 december 2018, ska de intäkter som blir över fördelas till hälften på SKR
för personalresurs koordinator januari-februari 2019 och hälften till framtida webbutveckling.

Intäkter

Utfall 2018 dif. från budget
210 000 kr
0 kr
50 000 kr
0 kr
10 000 kr
0 kr
167 250 kr
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
436 250 kr
438 250 kr
2 000 kr

Anslag Svk
Anslag Equmeniakyrkan
Anslag Frälsningsarmén
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

210 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
166 250 kr

Lokal och kontorskostnader
Personalkostnader
Verksamhetskostnader
Revision

74 500 kr
242 900 kr
108 850 kr
10 000 kr
436 250 kr

Totalt
Kostnader

Totalt

Summa

40 327 kr
228 447 kr
67 868 kr
8 250 kr
344 892 kr

-34 173 kr
-14 453 kr
-40 982 kr
-1 750 kr
-91 358 kr

93 358 kr

Finansiell kontroll
Den finansiella kontrollen på SKR är uppdelad i flera nivåer. Alla fakturor och andra utbetalningar går
först via Kyrka för Fairtrades koordinator som kontrollerar att fakturorna stämmer. Denna person
förattesterar alla fakturor och utbetalningar, innan de går vidare till avdelningsansvarig inom SKR
som har attesträtt. Där kontrolleras fakturorna en gång till innan de går vidare till
ekonomiavdelningen för utbetalning.
Cirka sex gånger om året gör SKR resultatuppföljning med budgetavstämning. SKR har en inköps- och
upphandlingspolicy som antogs av styrelsen 2014. Revision genomförs av en auktoriserad revisor och
revisorn utses av SKR:s årsmöte. Arkivering sker utifrån SKR:s arkivpolicy.
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Kostnadseffektivitet
Arbetet med Kyrka för Fairtrade handlar om kommunikation och information. Vår bedömning är att
vår kommunikation är kostnadseffektiv eftersom:
a) vi genom samverkan har tillgång till många välfungerande kanaler direkt till våra målgrupper, vilka
vi inte behöver betala för.
b) vi genom erfarenhet prioriterat bort dyra kanaler med liten genomslagskraft, som till exempel
tidningsannonser eller egen personal på plats på många externa arrangemang, till förmån för att
lägga tid på billiga kanaler med större genomslagskraft, som till exempel sociala medier, nyhetsbrev
och att medverka på externa arrangemang genom medlemmarna i våra arbets- och styrgrupper.
c) vi har genom uppföljningar kunnat identifiera vilket material målgruppen efterfrågar och
producerar på sätt inte onödigt material. Det mesta av materialet är dessutom digitalt, vilket minskar
kostnaderna.
d) vi genom samverkan kan använda produktioner och material från enskilda organisationer inom
Kyrka för Fairtrade utan att det kostar något extra. Det handlar alltså om att dela vidare befintligt
material till vår målgrupp.
Åtta samfund och organisationer förutom SKR bidrar med personella resurser i arbetet, arbetstid
som finansieras utanför bidraget.
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Lärande
Inkomna kommentarer (från utvärderingar, webbenkät, mail och telefonsamtal) från kontaktperson i
diplomerade församlingar samt koordinatorns egna erfarenheter som är värda att nämna i detta
sammanhang:










Hjälp med att bemöta kritik mot Fairtrade och rättvis handel under året, bl.a. genom
information på hemsidan (sedan länkad på Facebook) och genom mailutskick, har varit
väldigt uppskattat av kontaktpersoner.
Både enkäten och erfarenheten visar att det är viktigt att dela samma information i flera
olika kanaler. 38% av enkätsvarande följer inte Kyrka för Fairtrade på Facebook och 16%
använder inte Facebook alls. Därför är det viktigt att göra särskilda mailutskick till
kontakpersoner när det finns viktig information att sprida, t.ex. inför kampanjer, men också
en del inspiration och tips med jämna mellanrum.
Ett strategiskt arbete med inläggen på Facebook har lett till ökad trafik på hemsidan. Det är
värt att lägga energi på i fortsättningen också.
Det finns ett sort intresse bland kontaktpersonerna att delta i regionala
nätverksträffar/inspirationsdagar. De vill träffa varandra, utbyta erfarenheter, få djupare
kunskap och inspiration. Planering av och information om sådana träffar måste ske långt i
förväg för att säkerställa att tillräckligt många deltagare kan komma.
Arbetsgruppen och styrgruppen behöver hitta bättre system för uppföljning och
dokumentation av kontakt med nya/intresserade församlingar.
Det efterfrågas an del nytt material, bl.a. nytt gudstjänstmaterial, fler aktivitetstips för olika
åldrar, exempel på insändare.

Signaturer
Auktoriserad person från organisationen ska signera slutrapporten.

Ort och datum:

Ort och datum:

.............................................................

.............................................................

Underskrift:

Underskrift:

.............................................................

.............................................................

Karin Wiborn
Generalsekreterare
Sveriges kristna råd

Elisabeth Korswing, Koordinator
Kyrka för Fairtrade
Sveriges kristna råd
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Kyrka för Fairtrade årsrapport 2019
1. Inledning
Kyrka för Fairtrade är en ekumenisk diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel
och etisk konsumtion. Kyrka för Fairtrade hjälper och stöttar församlingar i sitt engagemang för
rättvis handel både innan och efter diplomeringen. Förutom medvetna etiska inköp av produkter
engagerar sig församlingen i kunskapshöjande arbete, informationsspridning, opinionsbildning och
kampanjer kring Fairtrade och rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor i Sverige som uppfyller
kriterierna kan bli diplomerade. Diplomeringen Kyrka för Fairtrade har funnits sedan 2009.
Sveriges kristna råd har tidigare samordnat Kyrka för Fairtrade, och från och med årsskiftet
2018/2019 har Svenska kyrkan tagit över samordningen av verksamheten för en övergångsperiod av
två år. För detta ändamål har Svenska kyrkan under 2019 haft en personalresurs motsvarande 50
procent av en heltidstjänst, en koordinator på 30 procent och en kommunikatör på 20 procent.
I samarbetet ingår Fairtrade Sverige, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Verksamheten har under året finansierats dels genom
medlemsavgifter från diplomerade församlingar, dels genom anslag från Svenska kyrkan,
Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Under hösten 2019 har en översyn påbörjats av hur de
samverkande samfunden/organisationerna vill arbeta med rättvis handel och hållbar konsumtion i
framtiden.

2. Informationsspridning och marknadsföring
Övergripande mål
Engagerade i svenska samfund och kyrkor ska få bättre kunskap om rättvis handel och hållbar
konsumtion.
Målgrupp
Engagerade i svenska samfund och kyrkor. Aktiva medlemmar med intresse och uppdrag kring
hållbarhetsfrågor.
Kyrka för Fairtrades hemsida www.kyrkaforfairtrade.org uppdaterades i början av 2019 med aktuell
grundläggande information innan Sveriges kristna råd lämnande över ansvaret för koordineringen till
Svenska kyrkan. Under året har sidan underhållits med aktuell information om diplomeringar,

nyhetsbrev, Fairtrade Challenge med mera. Eftersom hemsidan har relativt få besökare har
ambitionen inte varit så hög. Istället har fokus legat på att se till att Facebook-sidan hålls uppdaterad
och aktuell.
Kyrka för Fairtrade på Facebook har från 2018 ökat antal ”fans”(personer som gillar sidan) från 1206
till 1243 2019. Antalet följare har ökat från 1177 2018 till 1257 2019. Under 2019 har ca tre inlägg per
månad gjorts, totalt 32 inlägg för hela året. De inlägg med störst räckvidd handlade om
diplomeringar, Fairtrade Challenge, och opinionsbildning. ”Köp Fairtrade-märkta rosor till mor på
Mors Dag” med foto på en röd ros var det inlägg som nådde allra flest under året – 925 personer.
Ett särskilt nyhetsbrev Kyrka för Fairtrade startade i maj. Nyhetsbrevet skickas ut till Kyrka för
Fairtrades kontaktpersoner i diplomerade församlingar, och alla intresserade kan prenumerera på
det. Nyhetsbrevet har kommit ut två gånger under året, i maj och i september.
Information om Kyrka för Fairtrade sprids även på hemsidor och sociala medier av kyrkor och
organisationer som ingår i samarbetet. Bland annat har Act Svenska kyrkans nyhetsbrev till stift och
församlingar innehållit information om Kyrka för Faritrade under året.
Enligt verksamhetsplanen för 2019 var det tänkt att diverse informationsmaterial skulle uppdateras
under året, t ex roll up och folders. Detta har inte gjorts, främst på grund av översynen av Kyrka för
Fairtrade och osäkerhet kring hur det ska kommuniceras i framtiden.
Reflektioner
Kommunikationen har varit mindre omfattande än vad som avsågs i verksamhetsplanen för 2019.
Kommunikatören kom på plats först i början av maj, och på grund av den totala arbetsbelastning
fanns inte utrymme att lägga så mycket tid på Kyrka för Fairtrade som planerat. Från början
planerades produktion av roll-up och foldrar, men på grund av osäkerhet kring hur Kyrka för
Fairtrade skulle kommuniceras i framtiden beslutades att inte framställa informationsmaterial förrän
detta var beslutat.

3. Utbildningar
Övergripande mål
Flera individer ska med sakkunskap kunna tala om rättvis handel och hållbar konsumtion.
Målgrupper
Medlemmar i Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar (genom sina respektive kontaktpersoner)
och andra intresserade församlingar.
Anställda och ideella medarbetare och aktiva medlemmar i svenska samfund och kyrkor samt
närstående organisationer, t.ex. kyrkliga ungdomsförbund.
En inspirationsdag med erfarenhetsutbyte planerades till 14 oktober Uppsala. Temat var ”Rättvis
handel – fokus hållbar produktion och konsumtion av kläder/textilier. Inbjudan skickades ut i
nyhetsbrevet i början av september, och information lades ut på såväl Facebook som hemsida. Trots
detta fick inspirationsdagen ställas in på grund av alldeles för få anmälda deltagare – endast tre
personer.

Reflektioner
Intresset för inspirationsdagar har varit sviktande under de senaste åren och 2018 ställdes den in.
Det verkar vara svårt att samla representanter för församlingar enbart för Kyrka för Fairtrade. En
möjlighet är att i framtiden i större utsträckning integrera Kyrka för Fairtrade i andra
mötesplatser/arenor som samfunden har.

4. Diplomering av församlingar
Övergripande mål
Stötta och öka engagemanget för rättvis handel, Fairtrade och hållbara alternativ genom att antalet
Kyrka för Fairtrade-diplomerade församlingar blir fler.
Målgrupp
Församlingar i svenska samfund och kyrkor.
Kyrka för Fairtrades kriterier. Diplomerade församlingar åtar sig att:
• Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet.
• Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
• Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
• Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade, t.ex. församlingar i andra samfund,
dagligvaruhandel, idrottsföreningar och civilsamhällesorganisationer.
• Informera och rapportera om sitt arbete.
• Organisera sitt arbete genom att tillsätta en styrgrupp av minst fyra personer.
• Betala en årsavgift på 1000 kr. Det är möjligt för församlingar att ansöka om reducerad avgift
vid behov.
Vid slutet av 2019 fanns totalt 190 diplomerade församlingar. Under 2019 har åtta
församlingar diplomerats:
▪ Dalarö-Ornö-Utö församling, Stockholms stift
▪ Hemsjö församling, Skara stift
▪ Piteå församling, Luleå stift
▪ Sundborn församling, Västerås stift
▪ Vislanda-Blädinge pastorat, Växjö stift
▪ Värmdö församling, Stockholms stift
▪ Umeå pastorat, Luleå stift
▪ Västerhaninge-Muskö förs/Haninge pastorat, Stockholms stift
I januari ansökte två församlingar om att bli en Kyrka för Fairtrade, och båda har diplomerats. Inga
fler ansökningar inkom under 2019. De övriga som diplomerades 2019 ansökte och godkändes under
2018. Några församlingar som skickat in ansökningar tidigare år har ännu inte blivit godkända. De har
ombetts komma in med kompletteringar eller behöver arbeta lite mer med att uppfylla kriterierna.
Baserat på årsuppföljningen för diplomerade församlingar 2018 utsågs i slutet av maj årets Guldkorn.
Kriterierna för utmärkelsen: Församlingen har inte fått utmärkelsen ”Guldkorn” de senaste två åren,
de har uppmärksammat minst en kampanj under året, arrangerat en utåtriktad aktivitet, samarbetat
med andra aktörer i lokalsamhället samt sprider kunskap om Fairtrade och rättvis handel i
församlingens/kyrkans verksamheter. Till Guldkorn 2019 utsågs Borås pastorat (Svk), Säterbygdens
församling(Svk) och Älvdalens Baptistförsamling. Guldkorn-församlingarna uppmärksammades på
Kyrka för Fairtrades hemsida och Facebook. Dessutom fick de varsin korg med Fairtrade-produkter.

Reflektion
Antalet ansökningar har minskat från nio 2018 till två 2019, men antalet diplomerade ökade från fem
2018 till åtta 2019. Anledningen till ökningen är framför allt en ”eftersläpning” i diplomeringen från
2018. Sett över några år visar statistiken att antal nya diplomeringar under de senaste fem åren har
minskat från 15-20 till 5-10 diplomeringar per år.

5. Underhålla och utveckla nätverket Kyrka för Fairtrade
Övergripande mål
Kyrka för Fairtrades nätverk och plattform utvecklas, breddas och underhålls. Diplomerade
församlingar får feedback och uppmuntran i sitt arbete.
Nätverket stärks genom att aktiva i diplomerade församlingar träffar varandra och utbyter
erfarenheter.
Målgrupp
Kontaktpersoner och aktiva medlemmar i diplomerade församlingar samt aktiva i församlingar som
vill ansöka om diplomeringen.
Svenska samfund och kyrkor som ännu inte finns representerad i arbets- och styrgruppen.
Medarbetare i miljö-och hållbarhetsarbetet eller internationella frågor i regioner och stift i svenska
samfund och kyrkor.
Sex av åtta diplomeringar under året har utförts av representanter från diplomerade församlingar
från ett annat samfund. De övriga diplomeringarna har utförts av Faritrade Sveriges ordförande och
Kyrka för Fairtrades koordinator.
Den nationella nätverkssamlingen, som brukar genomföras i samband med Fairtrade forum, ställdes
in i år eftersom Fairtrade Forum inte arrangerades.
En regional nätverkssamling arrangerades i Göteborg av bland annat Sensus men utan Kyrka för
Fairtrades direkta medverkan.
Reflektion
Det är positivt att diplomeringen i de flesta fall har kunnat utföras av representanter för församlingar
från andra samfund än den församling som diplomeras, då det stärker ekumeniken i nätverket.

6. Opinionsbildning
Övergripande mål
Öka kunskapen om rättvis handel och kännedomen om diplomeringen samt bidra till förändrade
prioriteringar gällande inköp, genom svensk samfundspress och lokalpress.

Målgrupper
Aktiva i svenska samfund och kyrkor.
Den stora fikautmaningen Fairtrade Challenge genomfördes 9-12 maj. Laget Kyrkor för Fairtrade
placerade sig på femte plats vad gäller antal deltagare i Sverige. Totalt 269 435 personer deltog i
organiserade Fairtrade-fika under kampanjdagarna, varav 11 247 i Kyrka för Fairtrade-laget.
En debattartikel med rubriken ”Välj kläder som värnar mänskliga rättigheter” publiceras i Kyrkans
tidning den 9 maj under Fairtrade Challenge. Artikeln, som undertecknades av Act Svenska kyrkan
Equmenia, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkans Unga, uppmanade anställda,
förtroendevalda och engagerade i samfunden att välja Fairtrade när de handlar bomullskläder.
Reflektion
Den stora uppslutningen kring Fairtrade Challenge visar på ett stort engagemang för rättvis handel
och hållbar konsumtion i svenska församlingar.
Att ta fram debattartiklar i nätverk är ofta krävande då det kräver snabba reaktioner för
godkännande av nya version av texter. Tack vare gott stöd från opinionsbildningsansvarig på
Fairtrade Sverige och pressekreterare på Svenska kyrkan så fungerade det bra.

7. Organisation
Verksamheten styrs av en styrgrupp med representanter för de samverkande organisationerna.
Dessutom finns en arbetsgrupp till stöd för koordinatorn.
Kyrka för Fairtrades styrgrupp har under 2019 bestått av Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan,
Madeleine Sundell (t o m november), Frälsningsarmén, Marianne Adams (fr o m december),
Frälsningsarmén, Elenor Nordqvist, Fairtrade Sverige, Tinde Carlbrand, Svenska kyrkan och Birgitta
Rosén, Svenska kyrkan. Styrgruppen har under året haft fyra möten och ett möte tillsammans med
arbetsgruppen för att diskutera framtiden för Kyrka för Fairtrade.
Kyrka för Fairtrades arbetsgrupp har under 2019 bestått av Eleonora Jöngren (t o m februari),
Fairtrade Sverige, Felicia Junger (fr o m augusti), Fairtrade Sverige, Maria Lövström, Organisationen
Fair Trade Återförsäljarna, Isadora Bennet(t o m juni), Svenska kyrkans Unga, Eva-Maria Munck(fr o
m augusti), Svenska Kyrkans Unga och Birgitta Rosén, Svenska kyrkan. Arbetsgruppen har träffats två
gånger under året. Dessutom har de haft ett möte med styrgruppen, se ovan.
Reflektion
Aktiviteten och engagemanget i arbetsgruppen har överlag varit mycket lågt under året, även om
undantag finns. Flera möten har ställts in i sista minuten på grund sena återbud, och flera möten har
därmed fått flyttas. Frälsningsarmén har inte varit representerade alls under året, och representant
för Fairtrade Sverige saknades några månader under våren, p g a byte av representant i gruppen.
Arbetsgruppens syfte att vara stöd till koordinatorn har tyvärr inte uppfyllts särskilt väl under 2019.

8. Kyrka för Fairtrade i framtiden
I september initierade styrgruppen en process som syftar till att komma fram till inriktning, former,
metoder och organisation av arbetet för rättvis handel och hållbar konsumtion i framtiden. Ett första
steg i denna process var ett gemensamt möte mellan styrgruppen och arbetsgrupp den 11
november. Därefter har samtal förts internt i de samfund som ingår i samarbetet. De frågor som
ställts i processen är framför allt:
•
•
•

Kan Kyrka för Fairtrade bli en del av initiativet Grön kyrka eller ska det vara ett separat arbete
även fortsättningsvis?
Är diplomering av församlingar en bra metod att arbete med informationsspridning och
opinionsbildning för Fairtrade?
Ska Kyrka för Fairtrade/arbete för rättvis handel och hållbar konsumtion vara ett ekumeniskt
arbete även i fortsättningen? Vem ska i så fall samordna detta?

Dessa samtal följdes upp på styrgruppsmötet i slutet av november. Styrgruppen beslutade då att i
samband med årsuppföljning av de diplomerade församlingarna i januari 2020 tillfråga dem hur de
ser på Kyrka för Fairtrade i allmänhet och diplomeringen i synnerhet. Detta kommer att ske i januari,
vilket innebär att styrgruppen kan fatta beslut om kyrka för Fairtrades inriktning i februari 2020.
Övergripande reflektioner
Verksamhetsplanen för 2019 är väldigt ambitiös i relation till de förutsättningar som fanns redan i
början av året. Även om Svenska kyrkan hade haft full bemanning på Kyrka för Fairtrade från början
av året hade det varit mycket svårt att genomföra planen fullt ut. När man tittar i backspegeln kan
det vara svårt att förstå att en så omfattande verksamhetsplan fastställdes. Dessutom saknar själva
verksamhetsplanen aktiviteter och mål kopplade till den översyn av Kyrka för Fairtrade som
styrgruppen beslutat om.
Det var väldigt bra att styrgruppen startade arbetet med översynen redan i september i år och inte
väntade till nästa år. I samtalen om Kyrka för Fairtrades framtid blev det tydligt att många vill se
arbetet med rättvis handel och hållbar konsumtion som en del i ett bredare arbete med
hållbarhetsfrågor. Equmeniakyrkan har satsat på Grön kyrka och ser Fairtrade som en given del av
detta koncept. l Fairtrade är också så väl inarbetat i många församlingar att det ses som en
självklarhet att församlingen ska välja Fairtrade för sin egen konsumtion.

Uppsala den 26 mars 2020
Birgitta Rosén
Samordnare för Kyrka för Fairtrade under 2019
Bilaga tillagt 25 maj 2020: Ekonomisk rapport samt transaktioner 2019.

