Kort om Fairtrade
Vad är viktigt för dig när du handlar? Kanske är det smaken och kvaliteten, kanske
är det priset. Men du vet väl att ditt val vid butikshyllan också kan förändra livet för
människor på andra sidan jorden? Väljer du Fairtrade-märkta produkter bidrar du till
att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Miljontals människor arbetar under svåra förhållanden
Långa arbetsdagar utan rast och vila är en verklighet för många av de miljontals
människor som producerar de varor vi konsumerar varje dag. Idag produceras mängder av varor under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Det skapar hinder
för utveckling, inte minst då lönen är så låg att barnen tvingas arbeta istället för att gå
i skolan. Och när alla pengar går åt till att få mat på bordet finns det inte mycket över
till andra livsnödvändiga behov såsom sjukvård, rent vatten och sanitet. Omtanken om
miljön riskerar då att komma i sista hand.
Orsaken till dessa missförhållanden är ofta den hårda prispressen bakåt i handelskedjan samt olika handelshinder som gör att många odlare får svårt att konkurrera på
den internationella marknaden. Följden blir att de som redan lever i utsatthet, ofta inom
jordbrukssektorn, fastnar i fattigdom, utan framtidshopp och möjligheter till utveckling.

Fairtrade skapar förutsättningar för utveckling
Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt
för mänskiliga rättigheter och omtanke om miljön. En hållbar handel som bidrar till
social, ekonomisk och miljömässig utveckling även för människorna i första ledet av
handelskedjan.
Genom Fairtrade får odlaren möjlighet att själv förbättra sin arbetssituation, skapa
sig en bättre vardag och kunna planera för framtiden. Det sker bland annat genom
utbildning och kunskapsstöd från Fairtrades regionala representanter på plats i landet
samt genom oberoende kontroller och krav på kontinuerliga förbättringar i produktionen
och arbetsmiljön.

Det är värt att betala lite mer för vissa varor
Fairtrade-märkta produkter har ibland ett högre pris än liknande produkter utan märkning. Detta beror bland annat på att odlarna som lägst får ett minimipris vid försäljningen av råvaran, ett pris som inte får understiga produktionskostnaden. Dessutom
garanteras odlarna en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset – som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i
hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar.
Kriterierna handlar inte bara om ekonomisk utveckling, utan också om att barnarbete
och dirkriminering motverkas, krav på organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen.

Det finns idag Fairtrade-kriterier
utarbetade för ett tjugotal produktgrupper, främst livsmedel såsom
kaffe, bananer, te, choklad och
socker, men också för blommor,
sportbollar, bomull, guld och skönhet/hudvård.

Kortfattat om kriterierna
Fairtrade är en oberoende
certifiering som skapar förutsättningar för odlare och
anställda, i länder med utbredd
fattigdom, att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till
investeringar i lokalsamhälle
och verksamhet
• Barnarbete och
diskriminering motverkas
• Demokratin och
organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk
produktion främjas

Välj Fairtrade – Ett enkelt sätt att göra skillnad!
Fairtrade utgör ett viktigt verktyg för påverkan och förändring inom den internationella
handeln. Ett enkelt sätt att göra skillnad genom sin konsumtion.

Läs mer på faitrade.se

