
Fair Trade Start  



 

Bakgrund 

• Konsumentinformation en del av vårt uppdrag 

• Öka intresset för rättvis handel 

• Öka kunskapen om vad rättvis handel är  

 

Syfte 

• Ökad professionalitet och effektivitet i 
informationsarbetet 

• Lika grundkunskap  

• Medlemmar informerar om rättvis handel  
 

 

 

Bakgrund och syfte 



Innehåll 
 

• Historisk tillbakablick 

 

• Vad innebär Fair Trade  

 

• Aktörer inom Fair Trade  
 

http://www.fairtradeorg.se/bli-medlem/medlemskategorier/varldsbutiker/varldsbutiken-karlskrona/


Fair Trade-rörelsens aktörer 
 

World Fair Trade Organization (WFTO)   

  

Fairtrade International 
 



Historia - Fair Trade 
 

Kyrkliga handelsinitiativ från 1940-talet i USA och Europa 

Trade not aid 

Begrepp: 

• Alternativ handel (1960-80-tal) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=npx-jAapXRE
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Historia - Fair Trade 
 

Begrepp: 

• Alternativ handel (1960-80-tal) 

• Solidarisk handel (1970-80-tal) 

• Rättvis Handel (1980-90-tal) 

• Fair Trade (1990-tal…) 

 
 



Historia - WFTO 
 
 

• Start 1989 

• Medlemsorganisationer 

• Samordnar Fair Trade 

• 10 principer 

• Kontrollsystem 

• WFTO:s garantisystem  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ow-CPUha89w
http://wfto.com/find-supplier
http://wfto.com/standard-and-guarantee-system


10 principer för Fair Trade  
1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter 

2. Transparent och demokratisk organisation 

3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar 

4. Rättvist pris och rättvis betalning 

5. Inget barnarbete eller tvångsarbete 

6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter 

7. Goda arbetsförhållanden 

8. Kapacitetsbyggande 

9. Ökad medvetenhet om Fair Trade 

10. Miljöhänsyn 

https://www.youtube.com/watch?v=myiHUJsV_KM


Fair Trade-producenter 

https://www.youtube.com/watch?v=1HIWgOtjA7c
http://producentkarta.fairtradeorg.se/


Fair Trade-importörer 

http://www.youtube.com/watch?v=1HIWgOtjA7c
http://www.housefairtrade.se/
http://www.imfairtrade.se/main.aspx?guest=yes
http://www.youtube.com/watch?v=E0ieVIL72L8
http://www.youtube.com/watch?v=2oY8BbyX6ag
http://vimeo.com/97816478
http://www.fairmonkey.se/
http://www.sackeus.se/


Fair Trade Återförsäljarna 

http://fairtradeorg.se/


5 medlemskriterier 
 

 

 

 

 

• WFTO:s principer för rättvis handel 

• Arbeta för rättvis handel, % -regel för resp. kategori 

• Marknadsplats, utseende, varornas samt 

personalens attityder och kunskaper  

• Medlemmen informerar allmänheten och stödjer 

producenterna 

• Bör investera vinsten i rörelsen för rättvis handel 

 

 

 



 Fair Trade återförsäljare 
 

• Världsbutiker 

• Fair Trade Shop 

• Fair Trade Café 

• Fair Trade i ... 

• Fair Trade Mix 

 

 

http://fairtradeorg.se/hitta-aterforsaljare/varldsbutiker/
http://www.fairtradeshop.se/
http://fairtradeorg.se/hitta-aterforsaljare/fair-trade-cafe/
http://fairtradeorg.se/hitta-aterforsaljare/fair-trade-i/
http://fairtradeorg.se/hitta-aterforsaljare/fair-trade-mix/


Handelskedjan är kort 
Producent / Producentorg. 

          Marknadsorganisation/Exportör 

                                         Grossist/Importör 

                            Återförsäljare 

                       Konsument 

https://www.youtube.com/watch?v=ikpW76YCTxA
https://vimeo.com/222197525?ref=fb-share&1


Handelskedjan kontrolleras 
WFTO kontrollerar fram till konsument. 



Historia Fairtrade 

https://www.youtube.com/watch?v=vuNEsibBhb0
http://fairtrade.se/inspiration-material/market/
http://www.uciri.com/English/home.html


Produktmärkningen Fairtrade 

https://www.youtube.com/watch?v=ibrZiGiLQao&t=31s
http://fairtrade.se/bomull/
https://www.youtube.com/watch?v=7_uxrtQAvt8


 

• Organisationsmärkning 

    för medlemsprodukter 

• Hos återförsäljare – m fl 

• Oberoende, externa 

kontroller i 5 steg.  

 

 

• Produktmärkning 

• Vissa produkter 

• Dagligvaruhandeln 

   + hos återförsäljare 

• Oberoende, externa 

kontroller 

Två märkningar inom rättvis handel 



Godkända märkningar för Fair Trade  

http://spp.coop/
http://www.naturland.de/en/
http://www.ecocert.com/en/fair-trade-certification-program
http://www.fairforlife.org/
http://wfto.com/sites/default/files/Ch-6-WFTO-Fair-Trade-Standard-draft-3.6-feb-14.pdf


Fairtrades råvaruprogram   

https://www.youtube.com/watch?v=1aOW6GBkLpU
https://vimeo.com/86106940


   Etisk handel 
• Utgår oftast från ILO:s kärnkonventioner 

• Avser olika avtal, initiativ och överenskommelser 

• Olika organisationer påverkar och kontrollerar 

 



   Aktiviteter 2018 
• Nationella kampanjer i de olika butikerna  

• Lokala kampanjer på respektive ort  

• Org. Fair Trade Återförsäljarnas årsmöte 17 - 18 mars i Trollhättan 

• Fashion Revolution Day 24 april  

• World Fairtrade Challenge – fikadagarna 7-9 maj  

• World Fair Trade Day 12 maj 

• Fair Trade Forum i Helsingborg 3 - 5 augusti  

• Fairtrades höstkampanj v 41-42,  8 - 21 oktober  

 

 

 

 



   Kontakt www.fairtradeorg.se 
 

 

 

 

 

 

 

www.fairtradeorg.se info@fairtradeorg.se    
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