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Sammanfattning

Denna rapport är framtagen av
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
med syfte att öka medvetenheten kring
kvinnors rättigheter i relation till rättvis
handel. Studien fokuserar på Bolivia, Kenya
och Kambodja för att visa på bredden av rättvis handel i de kontinenter där World Fair
Trade Organization (WFTO) verkar. Rättvis
handel beskrivs i denna rapport utifrån den
gemensamma definitionen av rättvis handel,
enligt WFTO och Fairtrade International.
Studien fokuserar på WFTO-anslutna producenter då det idag råder en allmän
kunskapsbrist kring WFTO i Sverige.
År 2015 enades världens ledare om 17 globala
mål för hållbar utveckling som ska vara
uppfyllda till år 2030. Det femte målet
handlar om att uppnå jämställdhet och
kvinnors egenmakt. Ett samhälles välstånd
ökar när kvinnor och flickor kan bidra under
samma förutsättningar som män och pojkar.
I alla tre studerade länder; Bolivia, Kambodja
och Kenya, förekommer grova kränkningar
mot kvinnor såsom sexuellt våld, trafficking
och brist på lagstadgade rättigheter. Den
konventionella handeln är idag mycket
konkurrensbetonad och transnationella
företag bidrar i flera fall till brott mot
mänskliga rättigheter.
I Kambodja arbetar minst 400 000 personer i
textilindustrin, varav ca 90 % är kvinnor. Den
låga minimilönen har lett till att kvinnorna
blir fast i fattigdom och att våldsamma demonstrationer brutit ut, i vissa fall med dödlig
utgång. Rättvis handel i Kambodja innebär
istället högre löner och olika skyddsnät, bland
annat genom sjukvårdsförsäkringar, ett exempel är organisationen Villageworks. Inom
Villageworks syr arbetarna väskor, sjalar och
andra accessoarer och flera av arbetarna har
olika former av funktionsnedsättningar som
en följd av sjukdomen polio.

I Bolivia har kvinnor länge utsatts för sexuellt
våld och diskriminering. Bolivia är ett av
Latinamerikas fattigaste länder och kommer på en andra plats efter Haiti vad gäller
våld mot kvinnor. Fair Trade-organisationen
ASARBOLSEM startades upp 1989 och tillverkar kläder, mössor, vantar m.m. Många
av kvinnorna är övergivna hustrur, ensamstående mödrar och offer för våld i hemmet
med små utsikter att hitta arbete. Gemenskap,
bra arbetsvillkor och fria arbetstider har stärkt
kvinnornas position och förbättrat den ekonomiska situationen för medlemmarna i
ASARBOLSEM.
Undugu i Kenya tillverkar bl.a. täljsten och har
120 kvinnliga hantverkare anslutna till sig.
Arbetarna kommer ofta från fattiga förhållanden men har bra arbetsvillkor och 15 % högre
löner än den lagstadgade minimilönen. Inom
Undugu har man bl.a. arbetat med att möjliggöra för kvinnor att få högre positioner och att
minska barnfattigdomen i Kenya.
I alla tre länder kan arbetarnas barn nu gå i
skolan och även studera vidare på
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universitetet, tack vare kvinnornas flexibla
arbetstider, kompetensutveckling och högre
löner. Många av de intervjuade kvinnorna har
själva inte kunnat slutföra sin egen skolgång
men är stolta över att arbetet de gör kan bidra
till de egna barnens skolgång.
Rättvis handel har visat sig vara ett gediget
verktyg för kvinnor att ta sig ur fattigdom och
få anständiga arbetsvillkor. Något som egentligen borde vara en självklarhet. Genom att fler
konsumenter, journalister och politiker engagerar sig för Fair Trade kan vi skapa en
snabbare utveckling för kvinnor i låglöneländer och samtidigt bana väg för hållbar produktion med kvalitativa produkter.
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Metod

Denna rapport är en kombinerad fält- och
skrivbordsstudie. Rapporten använder sig
av sekundära och primära källor. Studiens
primärkällor tas i uttryck genom intervjuer.
Dessa intervjuer innefattar intervjupersoner
med så stor spridning som möjligt ifrån tre
regioner där World Fair Trade Organization
(WFTO) verkar: Asien, Afrika och Latinamerika.
Totalt har 20 personer intervjuats från Bolivia,
Kambodja och Kenya. Tolk har delvis använts i

Kambodja och Kenya. Namnen som används i
denna rapport behöver nödvändigtvis inte överensstämma med intervjupersonernas riktiga
namn.
Flera sekundärkällor används och behandlas genom textanalys, detta för att få ett brett
perspektiv samt stärka studiens validitet.
Sekundärkällorna består av forskning, nyhetsartiklar, böcker samt övrigt textmaterial.

Inledning
Denna rapport är framtagen av Organisationen
Fair Trade Återförsäljarna för att öka medvetenheten kring kvinnors rättigheter i relation till
rättvis handel. Studien fokuserar på Bolivia,
Kenya och Kambodja för att visa på bredden
av rättvis handel i de kontinenter i Syd där
World Fair Trade Organization (WFTO) verkar.
Jämställdhet är en del av WFTO:s 10 principer
för Fair Trade, och uppmärksammas särskilt
i princip nr 6, den om icke-diskriminering,
jämställdhet och fackliga rättigheter. I alla tre
studerade länder sker grova kränkningar mot

kvinnor såsom sexuellt våld, trafficking och brist
på lagstadgade rättigheter. Rapporten visar
hur rättvis handel kan fungera som verktyg för
att uppnå jämställdhet, som stärker kvinnors
inflytande och ekonomiska situation. Denna
studie innefattar även en bilaga, Handbok för
Fairtrade City styrgupper, som syftar till att ge
råd till kommuner om hur man kan handla från
producenter som är medlemmar i WFTO samt
inkludera rättvis handel i sitt Fairtrade Cityarbete.
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Vad är rättvis handel?
1

Rättvis handel, eller Fair Trade, är ett handelssamarbete som bygger på respekt för mänskliga
rättigheter och miljö. I dagens internationella
handelssystem saknas bindande lagar kring
socialt ansvar för företag. Det gör de internationella aktörerna inom rättvis handel, World
Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade
International, än viktigare.

World Fair Trade Organization (WFTO) bildades 1989 och Fairtrade International bildades
1997, som ett svar på den konventionella handeln. Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar
kriterier och samordnar arbetet som sker för
Fairtrades producentnätverk och de nationella
märkningsorganisationerna3.

Transnationella företag, som är verksamma i
flera länder, har större budgetar än vissa medeloch låginkomst länder. Stater är dock ensamt
ansvariga för att de internationella mänskliga
rättigheterna följs, även om företag har ekonomisk och politisk makt så saknar de lagstiftande
och brottsbekämpande kapacitet. Företag kan
därmed vara involverade i grova kränkningar
mot mänskliga rättigheter, men kan endast bli
dömda i nationella domstolar.1

WFTO är producentstyrt och består av producentorganisationer, importörer och återförsäljarorganisationer som alla arbetar efter de 10
principerna för Fair Trade. Totalt består WFTO
av över 400 medlemmar i över 70 länder.
Organisationen har regionala organisationer i
Afrika, Asien, Latinamerika, Nordamerika, Stilla
havsregionen och Europa. Alla medlemmar har
lika rösträtt och produkterna kan vara allt ifrån
livsmedel till kläder och inredning. WFTO antog
tillsammans med Fairtrade International en gemensam definition på rättvis handel i december
2001. Sedan dess har definitionen erkänts av
Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och
Europeiska kommissionen (2009):

I dagsläget finns endast riktlinjer, som t.ex.
FN:s Global Compact (2010) och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga
rättigheter (2011), som slår fast att företag
måste ta ansvar för sin påverkan på mänskliga
rättigheter. Riktlinjerna är dock än så länge
endast på frivilligbasis.2

Definition
”Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som
verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att
erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade
producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel,
tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt
genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den
konventionella internationella handelns regler och praxis.”

Basak Cali, 2010, International law for international relations, s. 300
Ibid. s. 301-302
3
Fairtrade Sveriges hemsida, 2016, https://fairtrade.se/lara-mig-mer/fairtrade-internationellt/
1
2
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10 principer för Fair Trade
De 10 principerna för Fair Trade är baserade
på ILO:s kärnkonventioner och är till för att
motverka diskriminering och orättvisor i det
internationella handelssystemet. Alla medlemmar inom World Fair Trade Organization

(WFTO), det vill säga producentorganisationer,
importörer och återförsäljare åtar sig att följa
principerna. På detta sätt blir en produkt som
gått hela vägen från producent till konsument
rättvist handlad.

WFTO:s tio principer för Fair Trade
1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
Genom handel skapar organisationen möjligheter för marginaliserade småskaliga
producenter att uppnå ekonomisk självförsörjning.
2. Transparent och demokratisk organisation
Organisationen är transparent, agerar ansvarsfullt mot alla sina intressenter och har en
demokratisk organisationsstruktur.
3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
Organisationen tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och strävar efter att ha
långsiktiga handelsrelationer. Handeln bygger på solidaritet och förtroende. Ingen part
vinst maximerar på producentens bekostnad.
4. Rättvist pris och rättvis betalning
Priset bestäms genom en öppen dialog mellan handelspartnerna, så att det blir ekonomiskt
hållbart i alla led. Män och kvinnor får lika betalning för lika arbete.
5. Inget barnarbete eller tvångsarbete
Organisationen garanterar att barnarbete och tvångsarbete inte förekommer inom
produktionen, att FN:s barnkonvention respekteras och att nationella arbetslagar följs.
6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
Organisationen motarbetar alla former av diskriminering, verkar för jämställdhet och
säkerställer rätten till kollektiv organisering.
7. Goda arbetsförhållanden
Organisationen garanterar goda arbetsvillkor och en säker och hälsosam arbetsmiljö, i
enlighet med ILO:s kärnkonventioner.
8. Kapacitetsbyggande
Organisationen arbetar för att stärka de positiva effekterna av Fair Trade för
marginaliserade småskaliga producenter.
9. Ökad medvetenhet om Fair Trade
Organisationen arbetar för att öka medvetenheten om Fair Trade och om behovet av
rättvisa handelsvillkor. Organisationen informerar också om producenterna som odlar
och tillverkar varorna.
10. Miljöhänsyn
Organisationen bedriver ett aktivt miljöarbete för att göra sin verksamhet mer hållbar.
Inköp, produktion och packning sker på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.
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WFTO:s produktmärkning
WFTO:s produktmärkning är en unik märkning
för livsmedel, heminredning, köksartiklar,
kläder, accessoarer m.m. Produkter som bär
märkningen kan antingen komma från en Fair
Trade-producent, en Fair Trade-importör, eller
en Fair Trade-återförsäljare som är medlem i
World Fair Trade Organization (WFTO).
WFTO-märkningen innebär att hela organisationen åtar sig att följa de 10 principerna för
Fair Trade. Att principerna följs kontrolleras av
WFTO:s Garantisystem (GS). En vara som gått
igenom hela handelskedjan, från Fair Tradeproducent till Fair Trade-återförsäljare, blir
därmed 100 % Fair Trade. Men produkterna
kan även säljas direkt på den konventionella
marknaden.
Till skillnad från andra märkningar som ofta
handlar om en råvara, till exempel kaffebönor,
socker eller kakaobönor, innebär WFTOmärkningen att hela organisationen kontrolleras. Det innebär att hela organisationen blir
certifierad, alltså exempelvis fabriken där
kläderna sys och det finns kriterier för vilket
råmaterial som i sin tur används i produktionen.
Ofta använder producenter inom WFTO
återvunnet material eller inhandlar material
lokalt, något som på så sätt också stärker den
lokala marknaden.

Kontroller
WFTO:s Garantisystem (GS) är framtaget för att
kontrollera att WFTO:s medlemmar följer de
10 principerna för Fair Trade. Garantisystemet
består av tre steg (utöver den medlemsprocess
som krävs för att först och främst bli medlem

i WFTO), därutöver finns ett utomstående
gransknings-system: Fair Trade Accountability
Watch.
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1. Self-Assessment Report (SAR)
SAR är en självutvärderande rapport som
genomförs av den granskade WFTO-medlemmen. Rapporten innehåller frågor om arbetsmiljö, antal anställda, medbestämmande,
förmåner etc. Rapporten är uppbyggd efter de
10 principerna för Fair Trade och genomförs
vart annat år. Är man en lågrisk-organisation
genomförs denna revision vart tredje år (efter 2
lyckade revisioner i rad).

3. Monitoring Audit
Den tredje externa revisionen är en kontroll
som genomförs av en av WFTO:s utsedda kontrollanter. Kontrollen utförs under några dagar
där kontrollanten granskar WFTO-medlemmens verksamhet utefter regler kring om man
är producent, importör eller återförsäljare.
Först efter att man genomfört dessa tre steg och
blivit godkänd har man rätt att använda WFTOmärkningen.

2. Peer Visit
Peer Visit innebär ett besök av en utomstående
person som granskar ens verksamhet utefter
Self-Assessment Report. Den granskade WFTOmedlemmen utser själv vem som genomför
besöket (som WFTO därefter godkänner) och
fungerar som en förberedelse inför den tredje
externa revisionen. Peer Visit är även en hjälp
för organisationen/företaget att se vilka områden de kan förstärka för att bättre leva upp till
de 10 principerna för Fair Trade. Personen som
genomför en Peer Visit ska ha kunskap inom
Fair Trade och erfarenhet som gör denne lämpad för att genomföra revisionen.

Fair Trade Accountability Watch
Fair Trade Accountability Watch är ett granskningssystem som innebär att allmänheten eller
andra Fair Trade-aktörer kan höra av sig till
WFTO om man misstänker missförhållanden
hos en producent, importör eller återförsäljare. När en organisation har misstänkliggjorts
genomför WFTO oannonserade stickprov hos
medlemmen i fråga.
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Jämställdhet

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015
antog världens stats- och regeringschefer 17
globala mål för hållbar utveckling. Genom
målen strävar man efter att utrota extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
Världens länder åtar sig att uppfylla målen till
år 2030.

“

Jämställdhet är ett mål i sig liksom
en förutsättning för hållbar och
fredlig utveckling. Jämställdhet
uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter,
villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till
samhällets utveckling. Det handlar
om en rättvis fördelning av makt,
inflytande och resurser i samhället.
Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste
upphöra.
Alla former av våld mot kvinnor
och flickor drabbar såväl individen
som samhället i stort och utgör
ett hinder för jämställdhet och
utveckling. Sociala normer och
sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor
och flickor måste förändras. Den
ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem-

och hushållsarbetet utgör ett stort
hinder för kvinnors och flickors
möjlighet att utbilda sig och delta
på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar
och män.
Ett samhälles välstånd ökar då
kvinnor och flickor kan bidra på
lika villkor som män och pojkar
genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors
förmågor och initiativkraft är en
viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk
produktivitet och tillväxt ökar när
kvinnor deltar i ekonomin och på
arbetsmarknaden, har tillgång
till resurser och tillträde till
fungerande marknader.
www.globalamalen.se
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El Alto, Bolivia

Bolivia

Språk: Spanska och 36 minoritetsspråk
Folkmängd: 10,8 miljoner, varav 31,9 % lever på landsbygden
Förväntad livslängd: 72 år
Barnadödlighet: 38 av 1000 födslar
Mödradödlighet: 200 per 100 000 förlossningar
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten: 88 %

Bakgrund
Bolivia tillhör ett av Latinamerikas fattigaste
länder med 10,8 miljoner invånare. Landet
saknar kust vilket historiskt, och än idag,
har skapat konflikter mellan Bolivia och dess
grannländer. Landet är ett av de minst industrialiserade länderna i Latinamerika och den
lokala marknaden är liten och köpsvag.
Industrialiseringen har hämmats på grund av
undermålig infrastruktur, höga låneavgifter,
smuggling och konkurrens från importvaror.
Bolivias export består till största del av enklare
industrivaror. De senaste åren har dock utrikeshandeln ökat tack vare export av främst
naturgas och metaller.14
Bolivia har stora problem med massarbetslöshet, vilket har skapat en stor informell sektor

bestående av bl.a. gatuförsäljare, kokaodlare
och smugglare. Minst två tredjedelar av den
arbetsföra befolkningen försörjer sig på denna
typ av informella jobb.5 Bolivia har även stora
problem med barnarbete, statistik från 2014
visar att 20,2 % av alla barn i Bolivia arbetar.6
Urbefolkningsgrupper runt om i Latinamerika
har sedan kolonialismen utsatts för grova
kränkningar mot mänskliga rättigheter, bl.a.
genom staters och företags beslagtagande av
mark, s.k. ”landgrabbing”. I Bolivia har dock
urbefolkningens kultur bevarats till stor del.
Närmare två tredjedelar av befolkningen tillhör
grupperna Aymara eller Quechua.7

Utrikespolitiska Institutet, 2015, Landguiden - Bolivia
Ibid.
6
U.S. Department of Labor Bureau of international labor affairs (ILAB), 2014, Findings on the worst forms of child
labour, s.1
7
Utrikespolitiska Institutet, 2015, Landguiden - Bolivia
4
5
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Den nuvarande presidenten, Evo Morales, tillhör själv Aymara-folket och har implementerat
flera rättigheter för ursprungsbefolkningen.1
Bolivia är också det första landet i världen att

anta FN:s deklaration om urfolks rättigheter.
Trots detta är urfolk som lever på landsbygden,
och särskilt barn, äldre och kvinnor, bland
landets mest diskriminerade grupper.8

Kvinnors rättigheter
Kvinnor tillhör en av de mest diskriminerade
grupperna i Bolivia. Enligt World Health
Organization (WHO) utsätts över hälften av
alla kvinnor i Bolivia för fysiskt våld. 17,9 % av
alla kvinnor utsätts för sexuellt våld vilket lägger Bolivia på en andra plats efter Haiti.9 Det
saknas dock tillförlitlig statistik vad gäller våld
mot kvinnor. Av alla anmälningar som görs går
enbart 20 % vidare till åtal. Kvinnor struntar
därför i att anmäla av misstro till statliga insatser men även på grund av rädsla för att bli
separerade från sina barn. Detta har lett till ett
stort mörkertal i statistiken.10
Bolivia har allvarliga problem vad gäller kvinnomord, s.k. feminicidios, enligt kvinnorättsorganisationen CIDEM. Antalet mord har legat
på runt 100st per år, år 2013 låg siffran på 110st.
CIDEM menar att bristen på rättsäkerhet och
normaliseringen av våldet mot kvinnor har lett
till det höga antalet kvinnomord.11
Bristande implementering av kvinnors rättigheter har bidragit till kvinnors och mäns
ojämlika tillgång till social och juridisk service,
hälsa, utbildning och ekonomiska resurser.
Kvinnor tjänar hälften av vad männen gör och
erhåller i genomsnitt 20 % lägre lön än män för

likvärdigt arbete. Vad gäller markrättigheter har
både män och kvinnor lika rätt till ägandeskap
men i praktiken är det endast ett fåtal procent
av markägarna som är kvinnor.12
Den bolivianska staten har under senare tid
gjort viktiga formella framsteg för att främja och
öka respekten för kvinnors rättigheter. Kvinnor
ska t.ex. utgöra hälften av alla ledamöter i rättssystemets höga instanser enligt grundlag och
nationell lagstiftning. Dessutom ska regionala
och kommunala myndigheter bidra med offentliga medel för att främja jämställdhet.13 2013
införde Evo Morales en ny lag, nr 348 - Ley
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia - som ska garantera kvinnor
ett liv fritt från våld.
Framsteg har gjorts vad gäller kvinnors politiska
deltagande, där representationen idag uppgår
till över 50 % kvinnor i parlamentet, vilket
sätter Bolivia på en andra plats i världen efter
Rwanda.14

Utrikesdepartementet, 2012, Mänskliga rättigheter i Bolivia, s.17
Organización Panamericana de la Salud, 2013, Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, s.6-9
10
Utrikesdepartementet, 2012, Mänskliga rättigheter i Bolivia, s.11
11
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, 2015, El CIDEM y sus aportes para incorporar el feminicidio como
delito en la normativa nacional, s.21
12
Utrikesdepartementet, 2012, Mänskliga rättigheter i Bolivia, s.17
13
Ibid. s.
14
Inter-Parlamentarian Union (IPU), 2016, http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
8
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Fair Trade i Bolivia
Amelia har arbetat 10 år för organisationen
Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo
(ASARBOLSEM) i Bolivia. Hon blev föräldralös vid nio års ålder och blev då tvungen
att börja arbeta. Idag har hon tre barn varav
alla går i skolan eller har slutfört sina studier.
Det har blivit möjligt på grund av det arbete
hon har idag. Genom ASARBOLSEM kan hon
arbeta hemifrån med sin stickning och får
tillräckligt betalt för att kunna betala hushållets utgifter och planera inför framtiden. Arbetarna samlas i regelbundna veckomöten och
beslutar om löner och arbetstid samt får hjälp
med sin stickning. Materialet de använder är
garn av alpackaull som färgats med giftfria
färger. De hämtar materialet på huvudkontoret och lämnar sedan sina färdiga produkter
som sedan exporteras till WFTO-importörer
runt om i världen. 15
1

Att kvinnor arbetar är inte helt självklart i

ASARBOLSEM
Bildat: 1989
Antal hantverkare: 105
Produkter: Stickade vantar,
mössor, tröjor, sjalar m.m.
Medlem i World Fair Trade
Organization

Bolivia. Fortfarande lever traditionen kvar att
kvinnan skall ta hand om barnen och hushållet medan männen arbetar och har hand om
ekonomin. Inom ASARBOLSEM arbetar man
för att stärka kvinnors egenmakt och bidra till
större självständighet.16

“

Männen slår sina fruar och har
barn med flera olika kvinnor.
Vi lever inte under samma
förutsättningar. De spenderar
pengarna på alkohol och vet inte
hur man tvättar, lagar mat och
tar hand om barnen. Genom
Fair Trade har jag själv hand om
det jag tjänar och jag har fått
mer tid till mina barn
- Amelia, arbetare på ASARBOLSEM

15
16

Intervju med arbetare på ASARBOLSEM, april, 2016
Intervju med arbetare på ASARBOLSEM, april, 2016
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Våld mot kvinnor i hemmet är ett stort problem
i Bolivia, vilket flera av arbetarna på
ASARBOLSEM bekräftar. Flera av arbetarna
menar att kvinnor länge har varit diskriminerade i Bolivia och att det inte är ovanligt att
män slår sina fruar. Genom deras arbete har de
kunnat bli mer självständiga och fått hjälp att ta
sig ur våldsamma förhållanden i hemmet.17
ASARBOLSEM bildades 1989. Många av
medlemmarna var övergivna hustrur, ensamstående mödrar och offer för våld i hemmet med
små utsikter att hitta arbete. Gemenskap och
systerskap i organisationen har stärkt kvinnornas position och förbättrat deras ekonomiska
situation. Skolgång i Bolivia är kostsam då man
utöver allt skolmaterial behöver betala terminsavgifter. Genom lönen från ASARBOLSEM har
arbetarna råd att sätta sina barn i skolan och
även låta dem studera på universitetet. Kvinnorna som arbetar för ASARBOLSEM har i flera fall
inte kunnat slutföra sin skolgång men är stolta
över det arbete de gör idag.18

WFTO har handelskedjan blivit mer transparent
och de får bra betalt för sina produkter, något
som de inte fick när de sålde på konventionella
marknaden. Idag exporterar de sina produkter
till bl.a. Tyskland, Kanada, Sverige och Italien.
Totalt arbetar 105 hantverkare uppdelade i 12
grupper, majoriteten är bosatta i staden el Alto.
Varje grupp har en president och/eller en ”tesorero” som har hand om utbetalning av lön och
hämtar och lämnar material. Arbetarna inom
ASARBOLSEM tjänar ca 30 % över minimilön.19
Beslutsprocessen är uppbyggd genom årsmöte
och alla arbetare är medlemmar i organisationen med lika rösträtt. Varje vecka träffas
arbetarna för att diskutera kvalitet, problem
i hemmet och förbättringar på arbetsplatsen.
Vid starten av ASARBOLSEM uppmärksammades flera fall av våld mot kvinnor i hemmet.
Inom organisationen började man då utbilda
och stödja kvinnorna, men även männen, för
att förbättra situationen i hemmet. Idag är det
mycket färre fall av våldsbrott hos arbetarna på
ASARBOLSEM.20

Genom att organisationen blev medlemmar i

“Det finns stora fördelar med att arbeta för ASARBOLSEM. Jag kan arbeta från hemmet och
samtidigt passa mina syskonbarn. Men det bästa är mötena, då konverserar vi, slappnar av
och skrattar oss kvinnor emellan”
- Estefania, arbetare på ASARBOLSEM
Intervju med arbetare på ASARBOLSEM, april, 2016
Intervju med arbetare på ASARBOLSEM, april, 2016
19
Intervju med Antonia Rodriguez, grundare ASARBOLSEM, april, 2016
20
Intervju med Antonia Rodriguez, grundare ASARBOLSEM, april, 2016
17
18
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Kambodja

Språk: Khmer, största minoritetsspråk är vietnamesiska,
kinesiska och cham
Folkmängd: 15,4 miljoner, varav 79,5 % lever på landsbygden
Livslängd: 68 år
Barnadödlighet: 33 av 1000 födslar
Mödradödlighet: 170 per 100 000 förlossningar
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten: 64 %

Bakgrund
Kambodja har en historia av våld och konflikter
som präglat landet men idag är Kambodja stabilt och är formellt en demokrati. Många människor lever dock i fattigdom, även om fattigdomen på senare år har minskat. Korruptionen i
landet är utbredd trots att lagar och att en speciell antikorruptionsmyndighet har inrättats.21
1

De flesta av FN:s konventioner om de mänskliga
rättigheterna har ratificerats av Kambodja, samt
även ILO-konventionerna förutom nummer 169
om urfolks rättigheter. Nationell lagstiftning
skyddar också befolkningen mot kränkningar
av mänskliga rättigheter men efterlevnaden är
svag, och institutioner och mekanismer som ska
skydda invånarna är svaga.
Flera lagar har antagits som ska skydda barns
rättigheter. 97 % av alla barn skrivs in i grundskolan, lika många flickor som pojkar. 87 %
slutförde 2013 årskurs fem, men därefter bör-

jar antalet inskrivna barn att sjunka och det är
främst andelen flickor som minskar. Kvalitén på
utbildningen är låg och de föräldrar som har råd
låter sina barn gå i privata skolor.
Kambodja har stora problem med barnarbete,
handel med barn och kommersiell sexuell exploatering av barn. Det är vanligt att barn som
bor på landsbygden transporteras till städerna
för att arbeta inom prostitution, tiggeri, hushållsarbete och i textilfabriker. I huvudstaden
Phnom Penh beräknas ca 20 000 barn leva på
gatan. Barnarbete är förbjudet i Kambodja,
lägsta ålder för anställning är 15 år och 18 år för
”riskfyllt arbete”. Problem med tillämpningen av lagen är dock vanligt. I en rapport från
2013 beräknas ungefär 430 000 barn omfattas
av barnarbete vilket innebär att deras skolgång
påverkas och att deras fysiska och mentala utveckling störs.24

Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.1-11
Ibid. s.11
23
Ibid. s.13
24
Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.16-17
21
22
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Textilindustrin står för den största delen av
Kambodjas export, närmare 85 %. Industrin
sysselsätter cirka 5 % av den yrkesverksamma
befolkningen, dvs. 400 000 människor. Human
Rights Watch rapporter visar att antalet oregistrerade textilarbetare uppgår till 300 000, alltså
700 000 textilarbetare totalt sätt, varav 90 % är
kvinnor25. Minimilönen ligger på runt 80 USD
i månaden men många tjänar mindre än det
och lever på existensminimum.26 Strejker och
protester har varit resultatet av konflikter på
arbetsmarknaden och fackföreningsledare har
hotats och trakasserats. Vid flera tillfällen har
våldsamma demonstrationer brutit ut p.g.a. den
låga minimilönen, vissa med dödlig utgång27.
I Kambodja har alla enligt lag rätt att ansluta
sig till befintliga fackföreningar, eller bilda nya,
men i verkligheten är fackföreningarnas handlingsutrymme starkt begränsat. Inom textil-

industrin är ca 75 % av arbetstagarna organiserade i fackföreningar. De fackföreningar som
har kopplingar till regeringspartiet har ofta
fördelar i förhandlingar.28 I takt med att den
globala handeln ökat har efterfrågan på billiga
produkter ökat vilket gjort det allt svårare för
fackföreningarna i Kambodja att arbeta för bra
arbetsförhållanden och levnadslöner.
Under senare år har fackföreningarna stärkts
med stöd av t.ex. ILO och ett antal biståndsorganisationer. Påtryckningar från internationella
företag vad gäller högre löner och bättre arbetsvillkor har också haft en inverkan på industrin.
Antalet textilfabriker har ökat de senaste åren
likväl som antalet strejker inom industrin. En
förklaring till detta kan vara att industrins tillväxt inte samtidigt leder till bättre arbetsförhållanden.29

Kvinnors rättigheter
Kambodja ratificerade konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)
1992, men implementeringen av konventionen
har gått sakta. Små framsteg har gjorts genom
att bland annat föra in jämställdhetsaspekter i
den nationella strategin för fattigdomsminskning. 2014 antog regeringen sin andra
nationella handlingsplan om våld mot kvinnor.
Planen gäller fram till 2018 och fokuserar på
förebyggande insatser. Minst 1 av 5 kvinnor i
Kambodja uppger att de har utsatts för fysiskt
och/eller sexuellt våld.30
För att skydda kvinnors rättigheter och främja
jämställdhet har Kambodja antagit ett antal
lagar och konstitutionen föreskriver jämställdhet mellan kvinnor och män, men de tillämpas
inte som de ska. Det finns en underrepresentation av kvinnor i det formella arbetslivet. Kvin-

nor blir ofta diskriminerade vid anställning och
får generellt lägre lön än män.31
Kvinnors makt i samhället är mindre än männens och landet styrs till största del av män som
innehar olika maktpositioner inom den offentliga sektorn likaväl som i näringslivet. Inom det
politiska livet är kvinnor starkt underrepresenterade, däremot ökar den politiska medvetenheten bland kvinnor.32
Våld i hemmet, kvinnomisshandel, människohandel, sexuell exploatering och våldtäkter ett
utbrett problem i Kambodja. Anmälda fall av
våld och våldtäkter har ökat. Många fall leder
inte till åtal eller rättslig prövning utan görs upp
genom kompensation, vilket lett till att många
män går ostraffade.33

Human Rights Watch, 2015, Kambodja: Arbetslagar lyckas inte skydda textilarbetare
Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.11-13
27
Amnesty Press, 2014-03-07, Kambodja: Under ytan växer frustrationen bland textilarbetare
28
Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.12
29
Ibid. s.12
30
UN Women, 2016-08-03, Cambodia strengthens its strategy to end the widespread violence against women
31
Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.15
32
Ibid. s.15
33
Civil Rights Defenders, 2015, Mänskliga rättigheter i Kambodja
25
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Mödradödligheten i Kambodja är hög, 170 av
100 000 kvinnor avlider i samband med förlossningen samt 34 av 1000 levande födda barn
dör under sitt första levnadsår. Runt 40 % av
befolkningen lider av undernäring. Fler män (87
%) än kvinnor (73 %) är läs- och skrivkunniga.
Många i Kambodja saknar helt utbildning, 21 %
av kvinnorna och 11 % av männen.34

Kvinnor och män har enligt grundlagen lika rätt
till arbete och den förbjuder diskriminering på
grund av kön både inom det offentliga och inom
det privata. Trots detta har unga män enklare
att etablera sig på arbetsmarknaden än unga
kvinnor. På samma sätt är det enklare för de
som bor i städer att få arbete jämfört med dem
som bor på landsbygden.35

11

Fair Trade i Kambodja

VILLAGEWORKS
Bildat: 1998
Antal hantverkare: ca 150
Produkter: Textilier, väskor, sjalar m.m.
Medlem i World Fair Trade
Organization

“

Den största förändringen
med att börja arbeta på
Villageworks är att jag inte
längre är beroende av mina
föräldrar, jag har blivit mer
självständig
- Khun, arbetare på VillageWorks

34
35

Utrikesdepartementet, 2013, Mänskliga rättigheter i Kambodja, s.13
Ibid. s.11
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Khun är 26 år gammal och har arbetat för
VillageWorks i tre år. Hon är gravid med sitt
andra barn som hon planerar att föda på sjukhuset. Hon berättar att alla arbetare har sjukvårdsförsäkring via Villageworks. Nästa år
kommer hennes första barn att börja förskolan,
detta kostar 15 USD per månad. Genom det hon
tjänar på Villageworks har hon råd med förskola, hon har hand om sin egen ekonomi och en
del går till sparande.36
Villageworks bildades 1998 med syfte att skapa
arbete för kvinnor på landsbygden och på så
sätt motverka trafficking. Kvinnorna kan arbeta
från deras hem, därmed behöver de inte resa
in till städerna för att arbeta. Genom att kvinnorna blivit mer självständiga och har hand om
ekonomin kan barnen gå i skolan och studera
vidare på universitet. Anak, en av grundarna av
Villageworks, menar att barnen på så sätt kan få
en bättre framtid. Majoriteten av Villageworks
arbetare är kvinnor och har en stabil inkomst.37
Villageworks har fem centra, fyra ute på landsbygden och ett i huvudstaden Phnom Penh. I

Phnom Penh har majoriteten av arbetarna olika
former av funktionsnedsättningar, ofta som
följd av sjukdomen Polio. Totalt arbetar ca 150
hantverkare inom Villageworks och varje centra
har en chef som är vald av gruppen.
Minimilönen för textilarbetare i Kambodja
ligger runt 80 USD (738 SEK) i månaden,
vilket enligt senaste rapporten från Asia Floor
Wage inte är tillräckligt för att nå upp till en
så kallad levnadslön. Enligt Fair Action är en
levnadslön ”en lön som arbetaren kan leva på
och den ska täcka bland annat mat, husrum,
sjukvård, skolgång för eventuella barn och ett
litet sparande för oväntade utgifter. Lönen ska
också kunna försörja arbetarens familj”38.Inom
Villageworks får arbetarna betalt runt 145 USD
samt för boende, deras barn går i skolan och de
erbjuds sjukvårdsförsäkring.
Flera av arbetarna på Villageworks menar att
Fair Trade betyder att människor med
funktionsnedsättningar kan få jobb, även att
kvinnor och män kan göra samma arbete och får
lika lön.39

“

“Jag mår mycket bättre här
på Villageworks än när jag
arbetade i en textilfabrik
där jag blev övervakad hela
tiden. Här kan jag komma
med egna förslag på
förbättringar”
- Norm, arbetare på Villageworks

Intervju med arbetare på Villageworks, mars, 2016
Intervju med Anak, grundare, mars, 2016
38
Fair Actions hemsida, 2016-11-09, http://fairaction.se/granskningar/levnadslon/levnadslon/
39
Intervju med arbetare på Villageworks, mars, 2016
36
37
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Arbetarna på Villageworks erbjuds olika utbildningar i teknik, effektivitet och rättvis handel.
Kvinnorna har fått en starkare självkänsla och
deltagandet är högt i de regelbundna mötena.
Villageworks driver också ett projekt, life plus
project, där tjejer som går i gymnasiet får lära
sig broderi.

40

Villageworks exporterar majoriteten av produkterna till framförallt Europa. Anak berättar att
WFTO-importörer är mer förstående än andra
företag som ofta är väldigt konkurrensbetonade.
Medlemskapet i WFTO har även hjälpt Villageworks att bli bättre och förbättra ledarskapet,
samt att skapa större nätverk40

Intervju med Anak, grundare, mars, 2016
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Kenya
Språk: Kiswahili, Engelska och mer än 40 minoritetsspråk
Folkmängd: 45,5 miljoner, varav 74,8 % lever på landsbygden
Förväntad livslängd: 65 år
Barnadödlighet: 48 av 1000 födslar
Mödradödlighet: 400 per 100 000 förlossningar
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten: 59 %

1

Bakgrund
Kenya är Östafrikas största ekonomi och är centrum för finans, IT-teknik och transporter i
regionen. Turismen är mycket viktig för Kenyas
ekonomi. Tillväxten hålls dock delvis tillbaka på
grund av utbredd korruption och beroendet av
export av råvaror med pressade världsmarknads
-priser. Jordbruket utgör största sektorn i
ekonomin. Runt tre av fyra kenyaner arbetar
helt eller delvis med jordbruk och/eller djurhållning. De flesta arbetar med småskaligt jordbruk
men det finns drygt 3 000 storjordbruk i Kenya.

41
42

Te, snittblommor och kaffe tillhör de största
exportvarorna.41
2010 antog Kenya en ny konstitution som bl.a.
stärker kvinnors rättigheter. Genom den nya
konstitutionen har kvinnor rätt att äga och ärva
mark. Konstitutionen togs fram som ett svar
på 2007 års våldsamheter efter valet, då över
1000 personer dödades och 650 000 människor
tvingades fly. Implementeringen av konstitutionen är dock bristfällig och inga framsteg har
gjorts vad gäller upprättelse för de brott som då
begicks.42

Utrikespolitiska Institutet, 2015, Landguiden - Kenya
Human Rights Watch, 2015, World Report - Kenya
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Kvinnors rättigheter
Den Kenyanska ekonomin är skör och arbetslösheten är en stor utmaning. Över 80 % av
kenyanska kvinnor arbetar inom småskaligt
jordbruk, men endast 1 % äger sin egen mark.
Kvinnors situation förvärras även på grund av
sexuellt våld, våldtäkter, fysiskt våld och
sexuella trakasserier. Enligt UN Women förhindras också kvinnors egenmakt av polygami,
tidigt äktenskap och praktiserandet av könsstympning. Kvinnor påverkas även oproportionerligt av HIV/Aids då 6,9 % av kvinnor mellan

15 och 64 är drabbade medan samma siffra för
män uppgår till 4,4 %.43
Många kvinnor och flickor utsattes för sexuellt
våld efter 2007 års val i Kenya. Dessa har drabbats av allvarliga fysiska och psykiska skador,
och är i behov av vård och ekonomiskt stöd.44
2010 års konstitution ämnar stärka kvinnors
rättigheter och ge upprättelse för de brott som
begicks efter valet 2007, men det kommer dröja
innan den implementeras och accepteras fullt
ut.

Fair Trade i Kenya

“

Jag började arbeta på Undugu för att
ha råd med mat och för att sätta mina
barn i skolan
- Julia, arbetare på Undugu

43
44

UNDUGU
Bildat: 1973
Antal hantverkare: 800 totalt.
Inom täljstensproduktion arbetar
192 män och 120 kvinnor
Produkter: Täljsten, trä, keramik,
korgar och smycken
Medlem i World Fair Trade
Organization

UN Women, http://africa.unwomen.org/en/where-we-are/eastern-and-southern-africa/kenya, 2016-11-16
Human Rights Watch, 2015, World Report - Kenya
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Julia har arbetat hos Fair Trade-producenten
Undugu i snart 8 år. Hon blev tvungen att börja
arbeta för att kunna ha råd med hushållets
utgifter. Hon har sju barn och genom sitt arbete
har hon nu kunnat betala för barnens skolgång.
Skolgång i Kenya kostar 500 USD per år och
barn och hemskolning kostar 200 USD per år.
Julias barn har alla gått antingen i skola eller i
hemundervisning. Hon själv gick bara i skolan
fram till åttonde klass.45

exporterar över 80 % av produkterna, bl.a. till
Sverige, och övriga produkter säljs lokalt på
t.ex. olika marknader i landet.47

Idag arbetar Julia med polering av täljsten och
hon arbetar i en grupp om 15 personer varav
7 är kvinnor. Alla får lika lön för lika arbete
och Julia berättar också att hon får betalt i
förskott och att hon känner sig även delaktig i
beslutsfattandet i organisationen.46

Jacquiline är produktionschef på Undugu.
Hennes arbete innebär övergripande ansvar för
produktionsprocessen, kundspecifikationer och
kvalitetssäkring. Hon är utbildad designer och
menar att det är viktigt att man stödjer kvinnor
i sin utveckling och att de känner att de är en
del av sitt eget samhälle. Fair Trade har gjort
det möjligt för Undugu att arbeta tillsammans
med externa kunder inom WFTO, att utbyta
idéer och att sälja produkter utomlands.
Jacquiline anser att det underlättar att sälja till
andra WFTO-medlemmarna, då känner man
till reglerna och det är en transparant handelskedja.49

Undugu bildades 1973 med syfte att motverka
barnfattigdom i Kenya, särskilt inriktad mot
att minska antalet gatubarn. Organisationen
började inom biståndssektorn men gick sedan
över till att även producera och skapa arbete
för hundratals kvinnor och män i Kenya. 90 %
av arbetarna arbetar från sina hem. Undugu

Arbetarna på Undugu menar att de tjänar
tillräckligt på täljstensproduktionen. Undugu
betalar 15 % över minimilönen i Kenya och
är justerade efter Cost of Living Adjustment
(COLA). Organisationen arbetar även efter en
jämställdhetspolicy.48

“

Fair Trade innebär lika
tillämpning i hela handelskedjan, från produktion till
slutkonsument
Jacquiline, arbetare på Undugu

Intervju med arbetare på Undugu, september, 2016
Intervju med arbetare på Undugu, september, 2016
47
Intervju med arbetare på Undugu, september, 2016
48
Intervju med arbetare på Undugu, september, 2016
49
Intervju med arbetare på Undugu, september, 2016
45
46
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Kisii, Kenya

Slutsats

Det finns flera orsaker till att kvinnors rättigheter kränks i Bolivia, Kambodja och
Kenya. Orsakerna har visat sig vara både
strukturella och en brist på tillämpningen av
de mänskliga rättigheterna. Både Kenya och
Kambodja karakteriseras av en hög andel som
lever på landsbygden och i alla tre länder är
mödradödligheten hög. Det är till exempel först
på senare tid som kvinnor i Kenya har rätt att
äga mark och i Bolivia har kvinnor länge diskriminerats.
Enligt det 5:e globala målet är jämställdhet ett
mål i sig och en förutsättning för hållbar utveckling. Våld mot kvinnor utgör ett hinder för
jämställdhet och samhällets utveckling. Likaså
bidrar den ojämna fördelningen mellan kvinnor
och män, vad gäller t.ex. obetalt hushållsarbete,
till att flickors möjlighet till utbildning och arbete hämmas.
Genom rättvis handel får kvinnor möjlighet att
organisera sig, rättvist betalt samt tillgång till
utbildning och kompetensutveckling. Rättvis
handel är ett globalt erkänt (av bl.a. EU-kommissionen) verktyg som ”bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor
och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare” . Idag finns det
två erkända globala aktörer som arbetar med
rättvis handel: World Fair Trade Organization
(WFTO) och Fairtrade International. WFTO är
dock inte lika känt i Sverige som t.ex. Fairtrademärkningen. Då WFTO har ett bredare perspektiv på rättvis handel, och inkluderar producenter som exempelvis syr kläder, tillverkar
smycken eller drejar keramik, är det nödvändigt
att dessa initiativ lyfts i svenska debatten som
ett komplement till Fairtrade-märkningen.
I alla tre fall i denna rapport arbetar man aktivt
för WFTO:s 6 princip, Icke-diskriminering,

jämställdhet och fackliga rättigheter. Detta är
också något som kontrolleras via Garantisystemet (GS). Inom organisationen ASARBOLSEM,
som startades upp 1989, är många övergivna
hustrur, ensamstående mödrar och offer för
våld i hemmet med små utsikter att hitta arbete.
Gemenskap, högre löner, högt deltagande och
fria arbetstider har bidragit till att kvinnornas
position stärkts och att deras ekonomiska situation har förbättrats. Genom medlemskapet i
WFTO har även handelskedjan blivit transparant och de får bra betalt för sina produkter.
I Kambodja har rättvis handel bidragit till kvinnors ökade inflytande och starkare självkänsla.
Arbetarna på Villageworks får högre löner och
erbjuds olika utbildningar i teknik och rättvis handel. För textilarbetare i Kambodja är
situationen ohållbar och många gånger räcker
inte lönen till för att kunna leva ett drägligt liv.
Sömmerskorna inom Villageworks vittnar om
en helt annan situation där Fair Trade innebär
att man får bra betalt och att kvinnor och män
får lika lön för lika arbete. Detsamma gäller för
kvinnorna som tillverkar täljsten på Undugu i
Kenya. Här har Fair Trade inneburit att kvinnor
fått högre chefspositioner, rättvist betalt och
att organisationen blir behandlad lika oavsett
var de befinner sig i handelskedjan, i detta fall i
produktionsledet.
För att kunna uppnå hållbar utveckling och
det femte globala målet, jämställdhet, krävs att
handelskedjan blir mer rättvis och att resurserna omfördelas. Inom WFTO följer alla samma
principer, oavsett om du är producent, importör
eller återförsäljare. På så sätt blir hela kedjan
rättvis.
Till skillnad från den konventionella handeln arbetar WFTO annorlunda, och kan fungera som
så kallad ”best practice” för företagare och
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näringsliv. Istället för att utgå från minimilöner
utgår man från rättvis betalning. Utöver detta
är arbetet med jämställdhet inte bara en rekommendation, utan ett krav. Genom starkare
kontroller och uppförandekoder som följs upp i
praktiken kan vi därmed garantera att kvinnors
rättigheter respekteras.
Denna rapport har visat att när kvinnorna får
kontroll över sin egen ekonomi så uppmuntras barnen att gå i skolan. Genom att stärka

inflytandet för kvinnor i till exempel ledande
positioner, och arbeta för att aktivt minska
våldet mot kvinnor, ökar möjligheterna för
jämställdhet och en jämnare resursfördelning
mellan kvinnor och män. Om fler konsumenter,
företag, organisationer, journalister och politiker engagerar sig för Fair Trade och efterfrågar det vid köp kan vi påskynda utvecklingen i
låglöneländer samt garantera hög kvalitet och
ett stort utbud av produkter.
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