
Fair Trade
– ett värdefullt bidrag till att nå millenniemålen



www.fairtradeorg.se

Denna folder är framtagen av Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, 
som är medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade varor. 
När du handlar hos en Fair Trade Återförsäljare bidrar du till att förbättra 
villkoren för tillverkarna och säkra marknaden för småskalig produktion i 
Latinamerika, Afrika och Asien.

Fair Trade Återförsäljarna verkar för en global handel med rättvisa villkor 
och arbetar aktivt med att öka kunskapen om rättvis handel i Sverige.

Varor från producenterna i foldern hittar man hos Världsbutiker, 
Fair Trade Shop och andra återförsäljare. Besök gärna vår hemsida för mer 
information:



MÅL 1
Halvera jordens fattigdom och hunger.

•	 Halvera andelen människor som lever på under 1 US-dollar per dag- de 
som räknas som extremt fattiga (mätt från år 1990 fram till 2015).

•	 Ge alla människor, inklusive kvinnor och unga som ofta diskrimineras, 
möjlighet till en anställning med drägliga arbetsförhållanden. Det innebär 
att de ska ha möjlighet till lönearbete med anständiga villkor.

•	 Halvera andelen människor som lider av hunger och kronisk undernäring 
(mätt från år 1990 fram till 2015).

Fair Trade och millenniemålen

FN:s utvecklingsprogram har tagit 
fram åtta mätbara mål, som världens 
ledare enats om och som ska uppnås 
till år 2015.
 
Målen handlar om att stärka demokra-
tin, minska fattigdomen, förebygga 
och	 lösa	 konflikter	 eller	 kriser	 samt	
arbeta mot miljöförstöring och sprid-
ning av hiv- och aids. 

Millenniemålen	innebär	att	fler	
människor ska kunna göra det som är 
självklart för oss i Sverige; att äta sig 
mätta, få gå i skolan och ha tillgång till 
rent vatten.

Fair Trade är ett viktigt bidrag till att 
nå dessa mål, då det är det enklaste 
sättet för konsumenter att bidra till en 
global skillnad. 

Genom långsiktiga handelsförbin-
delser som baseras på solidaritet, för-
troende och ömsesidig respekt ger Fair 
Trade inte bara producenterna en 
rättvis betalning. Fair Trade innebär 
att jobba för jämställdhet och goda 
arbetsförhållanden, att barnarbete för-
bjuds och att ingen diskriminering 
sker. 

Fair Trade ger producenterna en säkra-
re vardag och en tryggare framtid. Det 
har lyft många ur fattigdom.



MÅL 2
Se till att alla barn får gå i grundskola.

Kanchanjunga Tea cooperative

•	 År	2015	ska	alla	barn	i	världen,	både	pojkar	och	flickor,	ha	möjlighet	att	
slutföra en årskurs i grundskolan.

I tefabriken på det ekologiska tekoop-
erativet Kanchanjunga i östra Nepal 
arbetar 167 bönder. Cirka två tredje-
delar av dessa bor även på plantaget. 
Här får familjerna ett hem och fri 
sjukvård. De anställda har rätt till 
sjukdagar och moderskapsbidrag. 

Dessutom får barnen i familjerna 
gratis skolgång ända upp till åttonde 
klass. Ursprungligen var kooperativet 
beroende av statliga medel men idag 
tar de själva hand om försörjning och 
marknadsföring.



För 20 år sedan startades kooperativet 
San Antonio Palopo i byn i Guate-
mala med samma namn då två kvin-
nor från USA donerade vävstolar och 
lärde kooperativets medlemmar hur 
man väver. 

Befolkningen i byn var fattig och de 
behövde organisera sig för att arbetet 
skulle fungera. 

Nu har kooperativet många väv-
stolar och de 150 medlemmarna har 
stor kunskap i hur man väver vackra 
tyger. Det som är speciellt med San 
Antionio Palopo är jämställdheten i 
kooperativet, då hälften av medlem-
marna är kvinnor och hälften är män.

Alla medlemmar är delägare i kooper-
ativet och har var sin röst på årsmötet, 
där ett styrande råd väljs vartannat 
år av alla medlemmarna. Då väljs 
även en ”Comicion de Vigilacia” på 
tre personer. De är ansvariga för att 
bibehålla kvaliteten på arbetet samt 
lösa eventuella problem som uppstår 
inom kooperativet, en ansvarstyngd 
post och ett ämbete som är väldigt 
högt ansett bland medlemmarna.

MÅL 3
Öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Kooperativa San Antonio Palopo

•	 Alla,	såväl	pojkar	som	flickor,	ska	få	utbildning	i	grundskola.
•	 Insatser för bättre kvalitet på utbildningen ska genomföras.



MÅL 4
Minska barnadödligheten.

Asociacion Ixoqi Askeema

En gemensam strävan efter förbät-
tring för alla är vad som driver de 
tolv kvinnorna som utgör koopera-
tivet Asociacion Ixoqi Askeema i 
Guatemala. Gruppens mål är att 
barnen i byn ska få mat, skor, kläder 
och utbildning. Önskan är att barnen 
ska kunna fortsätta studera och där-
igenom öka läs- och skriv-
kunnigheten. 

Vid sju års ålder börjar man lära 
barnen att sätta upp väven och så 
småningom även att väva. Detta 
görs när skolan är slut och läxorna 
är gjorda för att barnen ska få med 
sig kunskapen om hur det går till 
med vävning och senare också kunna 
försörja sig på det om det behövs. Det 
är på så sätt som kunskaperna om 
midjevävandet överförs genom 
generationerna och kunskaperna 
om mönster och formgivning hålls 
levande. När barnen blivit 16 år, och 

om de vill, är de välkomna att delta 
i gruppens arbete med att producera 
vackert hantverk. 

Gruppen har en liten affär med ett 
visningsrum där man ger föredrag för 
turister i bomullshantering, spinna, 
väva, karda samt lektioner i hur man 
väver på midjeväv. Här visar man 
även upp de olika materialen som 
används till växtfärgningen.

•	 Minska barnadödligheten (antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 
år) med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.



MÅL 5
Förbättra mödrahälsan.

Dambadeniya  (DEPV)

•	 Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015.
•	 År 2015 ska alla ha tillgång till mödrahälsovård.

Dambadeniya Export Production 
Village (DEPV) är ett program för 
utveckling som startades på Sri Lanka 
i början av 80-talet i syfte att skapa 
lokala arbetstillfällen och motverka 
fattigdom. Verksamheten har idag     
2 500 anställda som tillika är delägare 
och nästan samtliga är kvinnor. 

DEPV tillverkar korgar av blad från 
Ola-palmen, en solfjäderliknande 
palm som är mycket vanlig på Sri 
Lanka. Dessa används som förpack-
ningar till bland annat te, kryddor och 
cashewnötter.

DEPV driver en mängd olika utbild-
ningar,  allt från traditionell skolun-
dervisning för barn från förskole-
åldern och uppåt till yrkesinriktade 
utbildningar inom en rad områden 
som data, textilarbete, mejerikunskap 
och byggnadsarbete. Verksamheten 

driver även en sjukstuga med möj-
lighet till enklare vård, tandvård, mö-
drarådgivning med mera.

Korgtillverkningen genom DEPV-
projektet har utvecklat regionen och 
bidrar till att nästan 2 500 familjer har 
det enormt mycket bättre än innan 
projektet fanns. 



Streetwires

Streetwires Artist Collective skapar 
sydafrikansk konst med ståltråd och 
pärlor. Hantverket har troligtvis sitt 
ursprung i kåkstäderna där barn bör-
jade tillverka konst och leksaker av 
läskburkar och galgar. 

Streetwires har ett stort socialt upp-
drag och arbetar mot arbetslöshet och 
fattigdom. 80 % av de anställda bor i 
kåkstäderna där arbetslösheten är ett 
enormt problem. 

Ett av Streetwires viktigaste syften 
är att skapa så många meningsfulla 
och långsiktiga arbeten som möjligt. 
Anställningen på Streetwires ger eko-
nomisk trygghet till människor som 
tidigare var utblottade. De får också 
en möjlighet till vidareutbildning så 
att de kan utveckla sitt konstnärskap.

Streetwires satsar särskilt på hälso-
och sjukvård för de anställda. Då 
en tredjedel av de som arbetar på 
Streetwires har hiv har man startat 
ett för Sydafrika unikt hiv- och 
aidsprogram.

•	 Ökningen av antalet hiv/aids-smittade ska stoppas, och antalet smittade 
ska minskas.

•	 Ökningen av antalet sjuka i malaria och andra sjukdomar ska stoppas, och 
antalet smittade ska minskas.

MÅL 6
Stoppa spridningen av hiv- och aids.



Palam

Tvålkooperativet Palam i Indien 
försörjer ungefär 150 personer med 
familjer genom sina tvålar av 
lokalproducerade vegetabiliska oljor. 
Verksamheten drivs som ett 
demokratiskt kooperativ och når ut 
till de fattiga i regionen, oavsett kast.

Tack vare tvålförsäljningen har man 
köpt mark och hus åt hantverkarna, 
en vårdcentral och en skola. Pengarna 
går också till sociala program, rän-
tefria lån, utbildning, pensioner och 
hälsovårdsprogram för de anställda. 

Palam har även inlett ett projekt, 
”adoptera en by” för att främja sam-
hällsutvecklingen och möjligheten för 
människor i närliggande områden att 
få en inkomst. Detta har lett till att 
många av barnen till Palams produ-

center i första och andra generationen 
har utbildat sig till lärare, sjuksköter-
skor och revisorer. De unga tar tillba-
ka kunskapen in i organisationen och 
fortsätter att utveckla verksamheten. 

Tack vare Palams insatser kan de bry-
ta de mönster som kastsystemet och 
fattigdomen skapat.

•	 Att länders politik går i linje med grundförutsättningarna för en hållbar utveck-
ling och att vända den pågående trenden där våra naturresurser utarmas.

•	 Att år 2010 betydligt ha minskat utarmningen av den biologiska mångfalden.
•	 Halvera andelen människor som inte har tillgång till rent dricksvatten och dräg-

liga sanitära förhållanden.
•	 År 2020 ska livet ha förbättrats betydligt för minst 100 miljoner människor som 

lever i slumområden.

MÅL 7
Säkra en hållbar utveckling.



Kisac

I provinsen Kisii i Kenya ligger Kisac 
där man gör handtillverkade 
täljstensprodukter. Stenen bryts ur 
gruvorna för hand och delas med 
yxor och machetes.

Kisacs verksamhet bygger på etiska 
affärsmetoder, de är medlemmar i 
flera	nätverk	för	rättvis	handel	inklu-
sive World Fair Trade Organization 
(WFTO), Cofta och den Kenyanska 

Federationen för Alternativ Handel 
(KEFAT).

Kisac donerar 5 % av inkomsterna 
från försäljningen till utveckling av 
lokalsamhället i Kisiiområdet. Några 
av de projekt som har genomförts är 
stöd till barnhem, uppbyggnad av 
klassrum och att säkra vattenkällor.

MÅL 8
Öka samarbetet kring bistånd, handel 
och skuldavskrivningar.

•	 Ett globalt handelssystem som är öppet och rättvist, och som tar hänsyn 
till de fattigaste ländernas intressen, ska utvecklas.

•	 Ett samarbete ska utvecklas med läkemedelsindustrin för att se till att 
människor i utvecklingsländer får tillgång till livsnödvändiga mediciner.

•	 Ett samarbete med den privata sektorn för att göra nyttan av ny teknolo-
gi tillgänglig för alla ska utvecklas.

•	 Biståndet ska höjas till minst 0,7 procent av ländernas BNI (Bruttona-
tionalinkomst).
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Detta	material	är	helt	eller	delvist	finansierat	av	Sida;	styrelsen	för	internationellt	utvecklingsarbete.	
Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.

Scanna QR- koden med din 
mobiltelefon och läs mer om oss!


