
Parul Sharma
”STARKA KVINNOR 
FÖRÄNDRAR 
VÄRLDEN”

levnadsinkomst 
EN MÄNSKLIG 
RÄTTIGHET

bomull 
det vita 
guldet

Anchitu Kasa  
Gör karriär 
på världens 
största 
rosplantage

HÅLLBAR 
KONSUMTION 
I ESKILSTUNA

Verksamhetsberättelse 2019



2

© Fairtrade Sverige 2020.
Det här materialet har 
tagits fram av Fairtrade 
Sverige, med stöd av 
Postkodlotteriet. 
Postkodlotteriet 
ansvarar ej för 
inne hållet.

Fo
to

: M
ar

ia
 S

te
en



3

INNEHÅLL:
Porträtt & förord ....................................4
Var finns råvarorna? ..............................6
Intervju med Parul Sharma ...................8
Fairtrade i siffor ...................................10
Bomull –  det vita guldet ......................11
Möt generalsekreteraren ....................12
Levnadsinkomst ..................................14
Fairtrade i Sverige ...............................16
Eskilstuna –  Årets Fairtrade City ........17
Kommunal & Fairtrade Challenge ......19



4

Fairtrade för anställd 
arbetskraft
Fairtrades kriterier för anställda gäller främst dem som job-
bar med bananer, blommor, te eller vin. Det handlar alltså 
om råvaror som odlas på stora plantager. De anställda ska 

ha rätt att organisera sig fackligt. De ska som minst ha en 
lön som ligger i linje med regionens minimilön och deras barn 
ska kunna gå i skolan. Lönerna ska öka varje år, för att på 
sikt motsvara levnadslön. De anställda ska också gemen-
samt välja hur de vill investera pengarna från den premie 
som genereras vid försäljningen. Det kan vara allt från en ny 
skola till att ställa om till ekologisk odling.

Fairtrade förändrar liv
Vi lever i en tid av motstridiga trender, av både goda och 
dåliga nyheter. Globaliseringen har möjliggjort en handel 
som tagit många ur extrem fattigdom. Trots det ökar antalet 
undernärda i världen. Stora landvinningar som motverkar 
fattigdom omintetgörs av klimatförändringar, orättvisa 
handelsvillkor och konflikter. De som drabbas hårdast är 
människor som Anchitu Kasa, som redan jobbar hårt för 
att bygga en bättre tillvaro för sig och sitt lokalsamhälle. 
När försäljningen av Fairtrade-märkt ökar ger det direkta 
positiva effekter i människors liv. Därför är jag stolt över att få 
presentera några resultat och berättelser från året som gått. 
Tack för att du läser! 

Jämställdhet 
i Etiopien
Anchitu Kasa har arbetat på blomster-
plantagen Sher i Etiopien i över tio 
år. I början skördade hon rosorna i 
växthusen – i dag är hon ansvarig för 
plantagens säkerhetsfrågor. Hon är 
dessutom verksam i utskottet för jäm-
ställdhet.

– De senaste fem åren har jag sett 
hur plantagens anställda 

fått flera fördelar tack vare 
Fairtrade. Vi har fått en 
säkrare arbetsmiljö, 
tillgång till subven-
tionerade matpaket 

och sjukvård. Men vi har också fått 
utbildning som skapar möjligheter för 
framtiden, inte minst för oss kvinnor. 
I dag har vi fler kvinnor på de mer 
kvalificerade positionerna än någonsin 
tidigare, säger Anchitu Kasa.

Med hjälp av Fairtrades strategiska 
jämställdhetsprogram verkar planta-
gen för att förbättra kvinnors situation 
och utbilda anställda om deras rättig-
heter. Det är ett viktigt arbete, menar 
Anchitu Kasa, hon skulle gärna se fler 
sådana satsningar.

– I framtiden hoppas jag att Sher 
kan erbjuda förskola som kan avlasta 
kvinnorna. I dag är det något som 
saknas och kvinnorna är beroende av 
andra för att få sina liv att gå ihop.

För att se till att kriterierna efterlevs finns kontrollorganet Flocert, som regelbundet besöker plantagerna och kooperativen. 
Om en plantage/ett kooperativ inte når upp till kraven kan den bli avstängd eller få en varning, beroende på vad som hänt.

Per Söderberg, ledamot i Fairtrade 

Sveriges styrelse
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Fairtrade för småskaliga 
odlare
Fairtrades kriterier för odlare gäller främst familjejordbrukare 
som äger sin egen mark och som bland annat odlar kaffe, 
kakao, socker eller bomull. Odlarna ska ingå i kooperativ, 

vilket underlättar för att komma ut på den globala marknaden. 
Det minskar också enskilda odlares sårbarhet vid till exempel 
torka. Odlarna ska få ett minimipris för sin råvara, som minst 
täcker produktionskostnaden. De får också en premie som 
de gemensamt väljer hur de vill investera, det kan vara allt 
från en vårdcentral till ny skyddsutrustning.

Utbildning i Elfenbenskusten
Fortin Bley är kakaoodlare och ordförande för kakao
kooperativet Cann i Elfenbenskusten. På sina fem hektar mark 
producerar han 3,8 ton kakao per år. 

Många kakaoodlare i Västafrika har gamla kakaoträd som 
inte ger maximal skörd. Men att byta ut träden är kostsamt:

– Fairtrade ger många odlare hopp. Fairtradepremien ger 

oss möjlighet att investera i nya kakaoträd och utbilda odlarna. 
Fortin Bley menar att kooperativets medlemmar genom 
Fairtrade har fått en starkare position på marknaden. De är 
inte längre lika beroende av mellanhänder i leverantörskedjan.

– Ju större tillgång till marknaden vi har, desto mer 
Fairtradepremie kan vi få. Och det betyder att vi kan stötta våra 
medlemmar med utbildning och stärka vår kakaoproduktion.

Foto: E
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FAIRTRADE-CERTIFIERADE
RÅVAROR I VÄRLDEN

Kaffe
2019 föll världsmarknadspriset på 
kaffe till det lägsta på 13 år. Priset är 
i dag så lågt att många kaffeodlare 
har större utgifter än inkomster. 
Fairtrades minimipris gör odlarna 
mindre sårbara för plötsliga prisfall. 
När världsmarknadspriset varit som 
lägst har Fairtrade-certifierade odlare 
fått mer än det dubbla i betalning. Det 
är fortfarande inga enorma summor – 
men odlarna går åtminstone inte back 
på sitt arbete.

Bomull
Bomullsodling är krävande arbete 
som ofta förknippas med giftiga 
kemikalier, ohållbar vattenanvändning, 
sjukdomar och till och med dödsfall. 
Men att välja ekologiskt och Fairtrade-
certifierad bomull gör stor skillnad 
för både människa och miljö. Det är 
därför glädjande att försäljningen av 
Fairtrade-certifierad bomull ökade 
med 27 procent under 2019.

Kakao
Kakao är en av de mest 
utsatta branscherna 
som Fairtrade verkar inom. 
Låga inkomster och 
svåra arbetsvillkor gör att 
många odlare tvingas låta 
sina barn arbeta i stället 
för att gå i skolan. På 
Fairtrade-certifierade 
kakaoodlingar är 
barnarbete förbjudet 
och alla barn ska 
ges möjlighet till 
utbildning. Under 2018 
ökade försäljningen av 

Fairtrade-märkt kakao 
med 21 procent – 
delvis tack vare Fairtrades 

ingrediensmärkning, som 
gör det lättare för företag 

att använda Fairtrade-kakao i 
sammansatta produkter.

Bananer
De senaste 
åren har 
anställda inom 
banansektorn 
fått förbättrade 
villkor. I Ecuador 
har staten infört 
en så kallad 
”salario digno” 
(värdig lön) och 
i Colombia har ett 
välfungerande fackligt 
samarbete pressat upp 
lönerna. Men branschen 
är fortfarande mycket utsatt, 
särskilt i andra länder, såsom 
Dominikanska republiken. Fairtrade-
certifieringen innebär bland annat rätt 
till anställningsavtal, övertidsersättning 
och föräldraledighet.
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Vin
En stor del av 

det vin som säljs 
i Sverige kommer 

från Sydafrika – som 
enligt Världsbanken 

var världens 
mest ojämlika 
land år 2019. 

Många anställda 
på landets 

vinplantager arbetar 
under slavliknande villkor 

och utsätts för rasism. Fairtrade 
kan inte ensamt lösa problemen, 
men Fairtrade-kriterierna förbjuder 
uttryckligen diskriminering och slår 
fast rätten att organisera sig fackligt. 
Fairtrades visselblåsarfunktion gör 
också att anställda som behandlats 
dåligt kan larma om sin situation och 
förbli anonyma.

Te
En stor del 
av världens te 
kommer från plantager 
i området Assam i Indien, som 
åtskilliga gånger uppmärksammats 
för sina dåliga arbetsvillkor 
och låga löner. Fairtrade 
är i dialog med stater och 
fackförbund i flera länder 
för att stärka rättigheterna 
för anställda inom te-
sektorn. Dessutom deltar Fairtrade 
i flera globala initiativ med andra 
organisationer: till exempel Ethical 
Tea Partnership som samlar företag 
och civilsamhällesorganisationer och 
Global Living Wage Coalition som 
sätter nivåer för levnadslöner.

Socker
Socker 

odlas ofta 
på varma, 

torra platser 
som är känsliga 
för klimat-
förändringar. 
I mars 2019 

svepte cyklonen Idai in 
över Malawi och förstörde 

många av landets 
sockerodlingar 
helt. Fairtrade-
certifierade odlare 
är ofta organiserade 

i kooperativ, vilket 
minskar sårbarheten vid 

sådana händelser. De som 
drabbades av stormen kunde 

dela på vinsten från de få odlingar 
som fortfarande gav avkastning. 
De hade också tidigare valt att 
investera premien i att förbättra 
sockerrörens motståndskraft 

mot klimatförändringar.

Rosor
Fairtrade Sverige besökte 2019 Etiopien för invigningen av ett nytt projekt, 
som ska säkerställa en värdig betalning till anställda inom landets rossektor. 
Projektet genomförs i samverkan med Fairtrade Finland, Fairtrade Foundation 
i Storbritannien och Fairtrade Africa, bland annat med finansiering från 
Postkodlotteriet. Som en del i projektet deltar kvinnor i ”Women School of 
Leadership” som utbildar dem 
i att ha ledande positioner 
och uppmuntrar till 
ökad jämställdhet.

7



8

Att stärka kvinnor i produktionskedjan är nyckeln 

till en hållbar värld. Sverige måste bli bättre på att 

motverka kränkningar av mänskliga rättigheter. Det 

menar Parul Sharma, människorättsjurist och för-

fattare av boken ”Produktionskedjan”.

Parul Sharma är grundare av ”The Academy for Human 
Rights in Business” och före detta ordförande för 
Sveriges Agenda 2030-delegation. Nu är hon aktuell 
med boken ”Produktionskedjan: Ditt ansvar för männ-
iska och miljö”. I boken slår hon fast att Sveriges kon-
sumtion har en enorm påverkan på resten av världen.

– Sverige gör affärer med i princip alla länder. Det är 
viktigt att förstå hur mycket vi förändrar i form av liv och 
miljö med det som för oss är ett enkelt inköp, säger 
Parul Sharma.

Mänskliga rättigheter 

underprioriterade

Sverige har främst två utmaningar när det gäller att nå 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, menar 
Parul Sharma. Det är mål 10 om minskad ojämlikhet 
och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. 
Särskilt underprioriterad är frågan om mänskliga rät-
tigheter för de människor som dagligen arbetar med 
att producera de varor vi konsumerar i Sverige. Det 
handlar om allt ifrån kakaoodlare till anställda på fa-
briker som tillverkar laptops eller tegelstenar. I sin bok 
erbjuder Parul Sharma handfasta rekommendationer 
till inköpare och upphandlare på hur de kan undvi-
ka kränkningar i produktionen av dessa varor. Boken 
innehåller också personliga historier från länder som 
Sverige köper in varor och tjänster ifrån:

– Jag har lovat mig själv att alltid lyfta människorna 

jag träffar. Det är deras historier som kommer forma 
vårt ansvar i slutändan, säger Parul Sharma.

Hon nämner den pakistanska arbetsgivaren som 
satte lås på toalettdörren så att kvinnorna kunde lå-
sas in utifrån. Och läkaren på en fabrik i Indien, som 
aldrig vårdat en kvinnlig anställd ”eftersom kvinnor inte 
behöver vård eller värktabletter som män gör”. I själva 
verket handlade det om att kvinnorna var rädda för att 
ensamma gå in till en manlig läkare.

– För det är det som sker: de går in på toaletten eller 
kliniken, någon smyger in bakom och en tredje person 
låser in dem. Sedan händer allt det där som inte får 
hända.

Många kvinnor uträttar därför inte sina behov förrän 
solen går ner, och då helt utan vatten och sanitet. De 
går ut i mörkret och använder fältet som toalett, vilket 
förövarna ofta vet om. Kvinnorna är utsatta hur de än 
gör, menar Parul Sharma.

Saknas helhetstänk
Något som företag och upphandlare i högre utsträck-
ning prioriterar är miljön, enligt Parul Sharma – men 
utifrån en väldigt teoretisk synvinkel. Kontroller av pro-
duktionskedjan sker via en övergripande checklista 
som missar många sociala, ekonomiska och kulturella 
aspekter.

Som på fabriken i Pakistan, där en grupp kvinnor ar-
betade med att sortera cement i hinkar. Fabriken hade 
en gammal kran med stor skruv som det tog lång tid 
att vrida på och av, så kvinnorna lät vattnet flöda. Sam-
tidigt led staden av vattenbrist, vilket Parul Sharma på-
pekade. Kvinnorna svarade upprört att det inte fanns 
tid att tänka på vattenbristen – eftersom hinkens vikt i 
slutet av dagen avgjorde om deras barn kunde få mat 

Stärk kvinnor – förändra världen

1. Förbjuder könsdiskriminering, sexuellt våld och exploatering 

av kvinnor genom Fairtrade-kriterierna.

2. Tränar och utbildar kvinnor till att bli ledare inom sina 

organisationer, samt utbildar män om jämställdhet.

3. Uppmuntrar investering i flickors skolgång.

4. Utmanar historiska könsnormer som hindrar kvinnor från att 

äga sin egen mark.

5. Främjar demokratiska strukturer som ökar kvinnors 

inflytande och medbestämmande lokalt och globalt.

Så stärker Fairtrade kvinnor
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eller inte.
– Jag fick en utskällning och det var en bra påmin-

nelse för mig. Den som känner sig exkluderad och 
diskriminerad kommer varken vilja eller kunna delta i 
kampen för planeten. Det är därför minskad ojämlikhet 
är så viktigt.

Satsa på kvinnors rättigheter
Men Parul Sharmas besök på fabriker och plantager 
runtom i världen har också lärt henne att relativt små 
investeringar kan göra stor skillnad. Ett tydligt exem-
pel är att se till att kvinnor runtom i världen har tillgång 

till just trygga toaletter och grundläggande sanitet på 
arbetsplatsen. På det sättet kan de uträtta sina behov 
utan rädsla för övergrepp.
Får de dessutom tillgång till sjukvård och en tillräcklig 
betalning för att ge sina barn mat, har världen kom-
mit långt. När kvinnor får sina grundläggande behov 
tillgodosedda gynnas nämligen närmiljön, klimatet och 
hållbarhetsfrågor generellt, enligt bland andra FN:s ut-
vecklingsorgan UNDP. 

– Så vill du förändra världen, börja där! Stärk kvinnor i 
produktionskedjan och se vilka fantastiska effekter det 
kommer ha.

Parul Sharma är 

aktuell med boken 

“Produktionskedjan”

Foto: Fairtrade S
verige

Ansvariga för inköp på företag har Sveriges 

viktigaste hållbarhetsprofession, menar Parul 

Sharma. Ändå visar stickprov att de i alldeles 

för låg utsträckning kan ta hänsyn till männ-

iska och miljö vid inköp. 138 inköpare från 50 

medelstora företag med säte i Sverige beskri-

ver sin verklighet på följande sätt:

• 125 uppger att inget i praktiken har föränd-

rats i deras arbetssätt trots uppförandekoder 

och hållbarhetsrapporter.

• 112 upplever att det är obekvämt att 

ställa frågor om mänskliga rättigheter, miljö, 

anti-korruption och arbetstagarnas rättigheter.

• 130 upplever att det enbart är prissättningen 

som avgör inköp och upphandling.

– Jag vill att den här statistiken kom-

mer ut, för den är så hårresande. Här kan 

Fairtrade-certifieringen göra stor skillnad vad 

gäller kompetenshöjning och kontroll, säger 

Parul Sharma.

Inköpare kan förändra
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”DET VITA GULDET ÄR 
INTE ALLTID GYLLENE”
Bomullsodling är en av världens 

smutsigaste branscher, menar 

mode företaget Dedicateds vd Johan 

Graffner. Men det finns ljusglimtar. 

Bomull kallas ofta det vita guldet, efter-
som det är en stor exportprodukt i 
många länder med utbredd fattigdom. 
Benämningen kan passa när bomullen 
är etisk och ekologisk – men annars 
är bomull allt annat än gyllene, menar 
Johan Graffner.

Dyrt gift
– Dagens textilindustri kräver cirka 

8 000 kemikalier, varav endast 400 tes-
tats medicinskt, säger Johan Graffner. 

Det handlar inte minst om textil-
kedjans första steg: bomullsodlingen. I 
Indien, världens största bomullsprodu-
cent, har antalet cancerfall ökat markant 
i områden där bomull odlas. Gifterna 
från bekämpningsmedlen sprids till 
närliggande vattendrag och förorenar 
dricksvatten i hela samhällen.

Dessutom försämras jordens kvalitet i 

takt med att fler kemikalier används. För 
att kunna fortsätta bruka jorden tvingas 
odlare låna pengar så att de kan köpa 
in ännu fler kemikalier. Många förlorar 
sin mark och möjligheten att försörja 
sin familj. Denna onda spiral har ofta ett 
makabert slut: Det händer dagligen att 
pressade bomullsodlare väljer att ta sina 
liv.

– De går ut på fälten, tar en kopp med 
bekämpningsmedel och sveper den. 
Sedan kommer grannen hem till familjen 
och säger, ”din man dog på fältet idag”. 

Barnarbete i Uzbekistan
En annan stor producent är Uzbekistan, 
som uppmärksammats för att statligt 
beordra över en miljon tvångsarbetare 
att producera bomull. Det inbegrep tills 
nyligen skolbarn från 11 års ålder – en 
gräns som nu höjts till 16.

– Det var slavarbete förr i tiden för att 
skördearbetet är så hårt. Slavarna, och 
nu barnen, skär upp sina händer på de 
taggiga växterna och handskas sedan 
med de giftiga kemikalierna. Den bom-
ullen säljs sedan över hela världen.

Välj etisk bomull
Men det finns ljusglimtar. Fairtrade- 
certifierad bomullsproduktion följer 
ILO:s konventioner om mänskliga rät-
tigheter på arbetsplatsen. Det innebär 
att Fairtrade-certifierade odlare har 
tillgång till skyddskläder, kan påverka 
villkoren på sin arbetsplats och får en 
betalning som alltid minst täcker kost-
naden för en hållbar produktion. Od-
larna ingår i kooperativ, vilket ger dem 
en fördel på den hårt pressade globa-
la marknaden. Är bomullen dessutom 
ekologisk används i regel inga kemika-
lier alls. 

Så leta efter kläder i hållbart produ-
cerad bomull nästa gång du ska hand-
la. Dedicated är ett av flera företag som 
bara använder Fairtrade-certifierad och 
ekologisk bomull.

Johan Graffner utanför butiken i Stockholm, iklädd Fairtrades kampanjtröja

Narendra Patidar, bomullsodlare, IndienBomull på kvist

Foto: Fairtrade S
verige
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Hewan Temesghen är generalsekreterare för Fairtrade 

Sverige. Just nu är hon föräldraledig med sitt andra 

barn, Samson.

– Jag har visat mig vara tålmodigare än vad jag någonsin 
trott, säger Hewan Temesghen och skrattar, som svar på 
frågan hur barnen har påverkat hennes liv.

Hewan gillar att få saker att hända. Hon är alltid på väg 
någonstans. Brinner hon för något så är det helhjärtat. Som 
när hon fyllde tio och bad sin pappa att få ge barnen på ka-
laset singeln ”Do They Know It’s Christmas” som samlade in 
pengar till svältande barn i Etiopien, istället för en godispåse.

Eller när hon var 14 och följde med sin kompis och hennes 
mamma till krigsfronten mellan Etiopien och Eritrea. Hewan 
minns de underjordiska gångarna och hur hyrbilen stannade 
under ett träd för att ta skydd från bombflygen ovanför. Och 
så minns hon den unga tjejen på en klinik för krigsskadade. 
Flickan var kanske fyra år äldre, hade varit med i kriget och 
fått ena benet amputerat. Ändå hade hon en livsglädje som 
Hewan sällan hade mött hemma i Sverige.

– Då funderade jag på hur jag i framtiden skulle kunna bi-
dra till att skapa bättre förutsättningar för människor att upp-
nå sin fulla potential.

Människor vill göra gott
Att ha förutsättningar är något Hewan ofta återkommer till. 
Hon är övertygad om att människor vill och bör göra gott – 
om de får möjligheten.

– Så här: Kämpar du för att få mat för dagen så förväntar 
jag mig inte att du ska tänka på något annat än din egen 
överlevnad. Men vi som har större möjligheter har också ett 
ansvar, för våra barn, våra medmänniskor och samhället vi 
lever i. Vi får den värld vi förtjänar.

Det handlar också om kunskap, menar hon:
– Om konsumenter fick all fakta svart på vitt när de stod 

och vägde mellan två chokladkakor i affären, då tror jag de 
flesta skulle välja den mer etiska chokladen. Men många 
känner inte till de fruktansvärda villkoren inom till exempel 
kakaoindustrin. Där har vi på Fairtrade ett viktigt arbete att 
göra.

Världen kan bli bättre
En tydlig inre kompass har präglat Hewans livsval. Hon ut-
bildade sig först till arbetsterapeut, men efter två års karri-
ärklättring med anställningar på flera sjukhus längtade hon 
efter att arbeta med utvecklingsfrågor. Hon åkte på en rad 
olika utlandsuppdrag, bland annat som fredsobservatör i 
Mexiko, och under tiden tog hon även en master i fred och 
internationell rätt. Tillbaka i Sverige var hon projektledare på 
Scouterna och blev sedan rekryterad till chefspositioner på 
Södertälje och Botkyrka kommuner. Hewan har dessutom 
en lång historia av ideellt engagemang i bland andra Röda 
Korset, Centrum mot rasism och Föreningen för Utveck-
lingsfrågor. År 2016 tillträdde hon som generalsekreterare 
på Fairtrade Sverige.

– För mig är det obegripligt att de människor som odlar 
det vi älskar att äta, själva knappt har råd att sätta mat på 
borden eller skicka sina barn till skolan. Därför var Fairtrade 
det naturliga steget.

Hewan hämtar mycket hopp från unga. Greta Thunberg är 
inte bara en katalysator för klimaträttvisa, menar hon, utan 
även för ungdomars engagemang i världsfrågor. I händerna 
på den yngre generationen har världen stor potential att bli 
bättre, tror hon. Även om det inte alltid går så snabbt som 
hon skulle önska.

– Det är en tålamodsprövning – precis som att få barn. Jag 
har förlikat mig med risken att jag inte får uppleva världsfred 
under min livstid, till exempel. Men jag har tilltro till att det 
kommer att ske någon gång.

Vad skulle du göra om det faktiskt blev 

fred inom din livstid?

– Då skulle jag satsa på att bli salsaproffs! Men egentligen 
är jag mest nöjd om jag har hälsan i behåll. Det är också en 
sak med att bli förälder, man blir mer ödmjuk inför livet. Man 
blir varse här och nu.

”När vi uppnått världsfred ska jag 
bli salsaproffs”

Hewan ersätts under sin föräldraledighet av tf generalsekreterare Ola Höiden, som arbetat på Fairtrade Sverige av och till 

under drygt tio år.
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Rätten till 
levnadsinkomst: En 
förutsättning för 
Agenda 2030
Inkomsterna för miljontals människor 

som arbetar i produktionskedjornas 

första led är ofta så låga att de inte 

kan tillgodose grundläggande rät-

tigheter. Det visar Fairtrade Sveriges 

rapport ”Rätten till levnadsinkomst”.

Det arbete som dagligen utförs av 
odlare och anställda i länder med ut-
bredd fattigdom är avgörande för att 
förse världens befolkning med mat på 
borden. Samtidigt utgör dessa famil-
jejordbruk en betydande andel av de 
människor på vår jord som lever i ex-
trem fattigdom. Många av dem lyckas 
aldrig tjäna ihop en så kallad levnads-
inkomst – den inkomst som behövs för 
att kunna försörja sig själv och sin familj 
med näringsriktig mat, en anständig 
bostad, utbildning och sjukvård.

Fairtrade Sverige har i en unik rap-
port sammanställt 18 studier om lev-

nadslöner som utförts inom ramen 
för Global Living Wage Coalition de 
senaste sju åren. Sammanställningen 
visar att de genomsnittliga lönerna i 
länder med utbredd fattigdom ligger på 
65 procent av de beräknade levnads-
lönerna. För anställda på bananplan-
tager i Dominikanska republiken och 
inom rossektorn i Etiopien är lönen så 
låg som 49 respektive 33 procent av en 
levnadslön. 

Många kakaoodlare i   Elfenbens-
kusten lever under Världsbankens defi-
nition av extrem fattigdom: Ett genom-
snittligt familjejordbruk tjänar drygt en 
tredjedel av en levnadsinkomst. 

Rapporten visar också att de lag-
stadgade minimilönerna i genomsnitt 
ligger på 53 procent av levnadslöner-
na. Att betala minimilöner är alltså långt 
ifrån en indikator på social hållbarhet.

Nytt kunskapsläge
En levnadslön är den ersättning som 
en anställd behöver under en arbets-
vecka på en viss plats för att uppnå 
en tillfredsställande levnadsstandard 
för sig och sin familj. Inom ramen för 

RAPPORTEN ”Rätten till en 

levnadsinkomst: En förutsättning 

för Agenda 2030” släpptes i 

september 2019. Såväl affärspress 

som fackpress skrev artiklar vid 

lanseringen. I oktober gjorde TT ett 

stort reportage som publicerades i 

ett 30-tal tidningar.

Nivån för levnadsinkomster beräknas utifrån vad en familj på en viss plats behöver för att kunna leva ett tillfredsställande liv. 

I modellen ingår mat, bostad, skolgång med mera.

”Kakaopriserna är katastrofala. 
När en odlare går upp på 
morgonen är det alltid med en 
oro: hur ska de kunna försörja 
sig och sin familj? Hur ska de 
ha råd att skicka sina barn till 
skolan?”
Ebrottié Tanoh Florentin, kakaoodlare och 
generalsekreterare för CEAA-kooperativet 
i Elfenbenskusten

Foto: P
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nätverket Global Living Wage Coalition 
har det sedan 2013 gjorts ett stort 
antal undersökningar som fastställer 
levnadslöner och jämför dessa med 
faktiska löner inom olika sektorer och 
länder. 

Uträkningen ser lite annorlunda ut 
när det gäller odlare som äger sin egen 
mark, vars inkomst fördelas ojämnt 
över året. Fairtrade arbetar med att 
räkna ut vad en odlare behöver få för 
pris för en viss råvara för att uppnå en 
levnadsinkomst. När levnadslön och 
levnadsinkomst nu beräknas på allt 
fler platser och för allt fler råvaror får vi 
ett nytt kunskapsläge. Det ökar världs-
handelns potential att motverka fattig-
dom. Fairtrades mål är att successivt 
sluta gapet mellan odlares faktiska in-
komster och levnadsinkomster. 

Rekommendationer till 

beslutsfattare

I rapporten finns rekommendationer till 
beslutsfattare på olika nivåer. För po-
litiker gäller bland annat att anta bin-
dande lagstiftning om företagsansvar 
för mänskliga rättigheter. Företag bör 
anta uppförandekoder som inkluderar 
arbetet med levnadsinkomster och 
levnadslöner och genomföra risk- och 
konsekvensanalyser vad gäller mänsk-
liga rättigheter.

Privatpersoner, företag och myn-
digheter kan alla bidra till en mer 
hållbar världshandel genom att välja 
Fairtrade-märkta varor. Ju större för-
säljningsvolymer – desto mer pengar 
går till odlarna och de anställda i länder 
med utbredd fattigdom. 

I en världshandel med så pass låga 
ersättningar att det är svårt för många 
att ta sig ur fattigdom, behövs extraor-
dinära insatser. Det är därför Fairtrade 
finns. 

Medlemmar i kooperativet SCINPA, Elfenbenskusten, skalar kakaobönor

Så verkar Fairtrade för levnadsinkomst
1. Skapar förutsättningar för odlare och anställda att förhandla löner 

och priser, samt öka avkastningen på sina grödor. Fairtrade-kriterierna 

slår också fast rätten att organisera sig och förhandla ersättningar 

kollektivt vilket ofta är en förutsättning för att höja lönerna.

2. Utgör ett skyddsnät om världsmarknadspriserna sjunker, genom 

Fairtrades minimipris.

3. Odlare kan genom Fairtrade-premien investera i produktivitet och 

i lokalsamhälle, exempelvis i skolor, vårdcentraler, rent dricksvatten 

med mera.

4. Arbetar för att fastställa levnadslöner och referenspriser 

för levnadsinkomster, vilket är viktiga beslutsunderlag för 

marknadsaktörer och politiker. 

5. Uppdaterar regelbundet kriterierna med fokus på levnadsinkomster 

och levnadslöner. I oktober 2019 höjdes exempelvis Fairtrades 

minimipris, premie och ekologiska prisdifferential för kakao i 

Elfenbenskusten och Ghana.

Foto: S
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Tre frågor om Fairtrades 
höstkampanj till Anna-
Katarina Kylliäinen, 
kampanjansvarig.

Varför kan det aldrig bli för 
mycket Fairtrade?
Det finns en trend i att vara 
återhållsam och äta nyttigt. Men vi 
vill visa att du aldrig kan unna dig för 
mycket gott eller köpa för mycket 
Fairtrade-märkt. Precis som det 
aldrig kan bli för mycket hållbarhet i 
jordbruket eller trygghet för världens 
odlare. Ju mer Fairtrade du köper, 
desto större skillnad gör du!

Berätta om trucken?
Vi åkte ut till olika butiker runtom 
i landet. Om en konsument 
köpte minst två Fairtrade-märkta 
produkter fick de snurra på hjulet 
och få en tredje gratis. Jag tror 
100 % av de som kom förbi lärde 
sig något nytt.

Något favoritminne?
Det bästa var nog när två rörmokare 
vann varsin kampanjtröja och blev 
jätteglada. Eller när utrikesministern 
ringde och ville byta storlek på sin!

Anna-Katarina

i Fairtrades foodtruck

Foto: Fairtrade S
verige
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”Vår konsumtion ger 
ringar på vattnet”
Kommuner har ett ansvar att ver-

ka för de globala målen om hållbar 

utveckling. Det menar Marita Skog, 

utvecklingsdirektör på Eskilstuna 

kommun, som under året tilldelades 

priset Årets Fairtrade City. 

Marita Skog är ansvarig för frågor som 
fattigdom, mänskliga rättigheter och 
Agenda 2030 i Eskilstuna kommun. 
I arbetet ingår att verka för en hållbar 
handel – ett område där Eskilstuna 
ligger i framkant. Fairtrade Sverige 
delade i september ut priset ”Årets 
Fairtrade City” till kommunen.

– Hos oss är det standard att kaf-
fet, bananerna och chokladen som 
konsumeras offentligt är Fairtrade. Det 
handlar mycket om hur man ska tänka 
när man köper något: Var kommer det 
ifrån och hur har arbetsfördelningen 
sett ut? Det etiska konsumtionstänket 
har glädjande nog följt med genom fle-
ra olika politiska styren i Eskilstuna.

Behövs eldsjälar
En kommuns hållbarhetsarbete är be-
roende av att det finns eldsjälar, menar 
hon. I Eskilstuna har det funnits flera 
medarbetare som hjälpt till att trycka 
på för en hållbar handel. Några av dem 
deltog under året vid den internatio-
nella Fair Trade Towns-konferensen 
i Wales, där diplomerade kommuner 
från olika delar av världen träffades för 

att utbyta erfaren-
heter. 

För Marita Skogs 
del väcktes en-
gagemanget vid 
en studieresa till 
Nicaragua för 15 år 
sedan:

– Vi besökte en 
bananplantage som 
var förstörd av gif-
ter. Efter det är det 
svårt att äta banan 
utan att tänka på 
villkoren bakom.

Hon berättar om 
lärarinnan hon bod-
de hos, som hade 
sex barn och job-
bade skift för att få 
pengarna att räcka. 
Mamman var stän-
digt orolig att bar-
nens pappa en dag kunde dyka upp 
och våldföra sig på henne. Att det skul-
le bli ytterligare ett barn som hon skulle 
behöva ta hand om ensam. 

– Ibland blir jag påmind om det där. 
Kvinnan hade knappt ens så mycket i 
sitt hus som jag hade i min resväska. 
Ändå var hon oftast glad, för att hon 
hade fyra väggar och ett jobb att gå till. 

Jämställdhet, trygghet och 

jobb

Jämställdhet är ett av Eskilstunas led-
ord, tillsammans med trygghet och 

jobb, något Marita Skog kan använda 
sig av när hon vill påverka andra att 
handla mer hållbart.
– Vår konsumtion ger ringar på vattnet 
i hela världen! Fairtrade gynnar kvin-
nor genom att de får jobb och blir mer 
självständiga. 

Sedan lanseringen av Agenda 2030 
år 2015 är det dessutom lättare att 
trycka på för kommuners ansvar för 
hållbar utveckling överlag, anser hon:
– Hela tiden kan vi ju hänvisa till de 17 
globala målen. Då går det inte att vifta 
bort och säga ”det kan vi göra senare”. 
Därför krokar vi arm med näringslivet 
och uppmuntrar hållbarhet på alla fron-
ter. Vi måste jobba tillsammans!

Fairtrade City och Fairtrade 
region är diplomeringar till 
kommuner och regioner som 
verkar för rättvis handel och 
etisk konsumtion – genom 
samverkan lokalt och regionalt.

Styrgruppen för Eskilstuna Fairtrade City

Marita Skog brinner för jämställdhet och mänskliga 

rättigheter

Foto: Fairtrade S
verige

Foto: Fairtrade C
ity E
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Sjuårig vinnare av Fairtrade 
Challenge
Fackförbundet Kommunal har vunnit Fairtrade Challenge 

sju år i rad. Ombudsman Tina Dahlström berättar om 

organisationens engagemang. 

Kommunal organiserar bland annat Sveriges gröna sektor, 
däribland anställda inom odling och jordbruk. Fackförbun-
det är en av 36 medlemsorganisationer i Föreningen för 
Fairtrade Sverige.

– Det finns ett brett stöd bland våra medlemmar att jobba 
med liknande frågor internationellt. Många delar värdegrun-
den om alla människors lika värde: att man ska kunna leva 
på sin lön, ta hand om sin hälsa och slippa farliga gifter, 
säger Tina Dahlström.

När hon började på Kommunal för några år sedan kasta-
des hon rätt in i att styra upp förbundets deltagande i kam-
panjen Fairtrade Challenge. Under kampanjen pågår en täv-
ling om vilken organisation som kan samla flest fikadeltagare 
– något Kommunal har lyckats med de senaste sju åren. År 
2019 samlade förbundet 60 000 fikadeltagare.

Hon ser tillbaka på åren med Fairtrade Challenge med 
värme. Att projektleda har varit roligt. Men att fika på själ-
va dagen och följa i sociala medier hur många medlemmar 
som fikar runtom i hela landet, är ännu roligare. Ett år vann 
förbundet också möjligheten att träffa Fairtrade-certifierade 
rosodlare från Kenya som var på besök i Sverige: 

– De fick möta våra medlemmar på en växtodling i Skåne. 
Det var väldigt kul att få träffa dem och visa och berätta om 
vårt fackliga arbete!

OM MEDLEMSKAPET
Som medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade 
Sverige blir ni en del i ett nätverk för hållbar 
konsumtion. Ni bidrar till att öka konsumenters, 
inköpares och upphandlares kännedom och 
kunskap om rättvis handel.

OM FAIRTRADE CHALLENGE
Kampanjen går av stapeln varje år i maj. 2020 
genomförs den i begränsad utsträckning då 
människor uppmanats att hålla sig hemma på grund 
av coronaviruset.

Tina Dahlström har drivit Kommunals deltagande 

i Fairtrades fikakampanj

INFÖR EU-VALET 2019 fikade Hewan Temesghen i livesändning med kandidater från fyra politiska partier, C, M, MP 
och S. Samtalen handlade om hur EU kan bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion genom lagstiftning om 
företagsansvar för mänskliga rättigheter, handelsavtal och offentlig upphandling. Samtliga kandidater som Hewan 
Temesghen träffade är nu EU-parlamentariker.

FAIRTRADE HAR UNDER HÖSTEN skapat en ny 
digital och kostnadsfri utbildning för ambassadörer, 
som ska ge en djupare förståelse för de globala 
målen i Agenda 2030 och 
odlares arbetsvillkor i 
kaffesektorn. Samarbete 
har också inletts med 
den digitala plattformen 
”Brevvännerna” för att öka 
kunskapen om Fairtrade i 
svenska grundskolor.

Foto: Fairtrade S
verige

Abir Al-Sahlani (C) och Hewan Temesghen
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