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Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en ideell förening med syftet att gynna en rättvis handel som
socialt och ekonomiskt stärker marginaliserade producenter enligt definitionen av rättvis handel samt principerna för Fair Trade. Föreningen verkar i samarbete med sina medlemmar (Världsbutiker, Fair Trade Shop,
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Arbetet sker inom ramen för WFTO för att förbättra sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar
för småskaliga producenter genom hela handelskedjan.
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Varför bör kommuner ta hänsyn
till 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 internationella
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 bildades redan
1989 och är en producentstyrd medlemsorganisation. Medlemmarna består av producenter,
importörer och återförsäljarorganisationer
som alla följer de 10 principerna för Fair Trade.
Totalt består WFTO av över 400 medlemmar
i över 70 länder. Organisationen har regionala
underorganisationer 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:s tio 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

men den sociala aspekten har lyfts fram ytterligare på olika punkter. Se bl.a. artikel 97 i EUdirektivet 2014/24/EU:
”I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol omfattar detta också tilldelningskriterier eller villkor för fullgörande av ett kontrakt som

Definitionen av rättvis handel* erkändes av
Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). År 2014 antogs
ett nytt EU-direktiv, 2014/24/EU, med syfte att
bland annat stärka möjligheterna till miljömässig och social hänsyn i offentlig upphandling.
De fem handelsprinciperna kvarstår: ickediskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande1,

avser leverans eller användning av rättvisemärkta
varor vid fullgörandet av det kontrakt som ska
tilldelas. Kriterier och villkor för handel och dess
villkor kan exempelvis innebära att den berörda
varan måste vara rättvisemärkt och bland annat
omfatta krav på betalning av ett minimipris och ett
högre pris till tillverkarna.”2

* Se definitionen av rättvis handel: http://www.fairtradeorg.se/om-fair-trade/
1
Konkurrensverket, 2016-11-18, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/
2
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L002
4&from=SV
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En upphandlande enhet kan dock inte kräva att
en vara ska vara försedd med en särskild
märkning.4 Därför uppmanas enheten i fråga i
denna handbok att se till de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt om märkningen i
fråga erbjuder högre löner än minimilön. Eftersom att minimilönen i låglöneländer, i de flesta
fall, inte når upp till en levnadslön.
Den 30 november 2016 debatterades de nya
EU-direktiven om offentlig upphandling i riksdagen. Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag kring de nya lagarna som utvecklar
den reglering som gäller för upphandling. Miljöhänsyn, social hänsyn och arbetsrättslig hänsyn
ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla
1 januari 2017.5
Lagen om hållbarhetsredovisning trädde i kraft
1 december 2016 och ställer krav på större
företag att hållbarhetsredovisa. För de ca 2000
företag som berörs kommer en första rapportering att ske våren 2018. I rapporten redogör
företag för hur de arbetar med bland annat
miljöfrågor, jämställdhet, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.6

Detta bidrar till en ökad transparens och kan
underlätta för kommuner vid anbud, huruvida
ett företag tar hänsyn till FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna. Bär produkterna
dessutom en märkning som WFTO-märkningen
kan man vara säker på att företaget i fråga också
arbetar med mänskliga rättigheter och miljö i
praktiken och inte enbart på papper. Lagen om
hållbarhetsredovisning är ett steg i rätt riktning
för en internationellt etisk och rättvis handel.
Sverige har dessutom gjort ett stort åtagande
som nation att bli ett ”föregångsland för rättvis
handel”.3 Ett arbete som startade den 3
december 2015 på initiativ av konsumentminister Per Bolund.7
Rättvis handel har visat sig vara ett gediget
verktyg för människor att ta sig ur fattigdom, att
uppnå anständiga arbetsvillkor och en jämnare
resursfördelning. Genom att fler konsumenter,
journalister, tjänstemän och politiker engagerar
sig för rättvis handel kan vi skapa en snabbare
utveckling i låglöneländer och samtidigt bana
väg för hållbar produktion med ett större utbud
av kvalitativa produkter.

Exempel styrande dokument och verktyg
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för
över 20 miljarder kronor per år.8 Genom att ta
hänsyn till sociala och miljömässiga krav vid
upphandling finns en stor möjlighet att påverka
marknaden till att bli mer hållbar. I de styrande
dokumenten som finns i Göteborgs Stad, såsom
den årliga budgeten och upphandlings- och
inköpspolicyn, är målsättningen att öka andelen
hållbara upphandlingar. I budgeten står att:

“Stadens upphandlingar ska också beakta
anti-diskrimineringsvillkor, tillgänglighetskrav, hållbarhetskriterier, djuretiska kriterier,
frågor om etisk handel och företags sociala
ansvar (CSR). Göteborgs Stad är diplomerad
Fair Trade-stad och ska vara ett föredöme för
rättvis handel och etisk konsumtion. Staden
ska stimulera framväxten av socialt medvetna
marknader.”9

Utrikesdeklarationen 2016, http://www.regeringen.se/tal/2016/02/utrikesdeklarationen-2016/
Europeiska kommissionen, 2010, Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, s.31
5
Riksdagens hemsida, 2016-12-02, https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/nytt-regelverk-om-upphandling_
H401FiU7
6
Svensk Handel, 2016-02-16, Ny lag om hållbarhetsredovisning
7
Plattformsmöte om rättvis handel, 2015, http://www.regeringen.se/kalendarium/2015/12/plattformsmote-om-rattvis-handelmedaktorer-fran-det-civila-samhallet/
8
Göteborgs stads hemsida, 2016-11-20, http://bit.ly/2gkFryb
9
Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017, s.57
3
4
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I Upphandlings- och inköpspolicyn uppges
bland annat att staden ska, genom att ställa krav
vid sina inköp, bidra till en hållbar stad:
“I hållbar upphandling ingår att ta hänsyn
till flera perspektiv såsom tillgänglighetskrav,
hållbarhetskriterier, att beakta frågor om
etisk handel och företags sociala ansvar (CSR)
samt möjliggöra för innovationer [...] Särskild
hänsyn ska tas till ILO:s åtta grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s barnkonvention.”10
I Winst, som är Göteborgs Stads system för

inköp och fakturahantering, finns flera olika
märkningar, som ska informera om och garantera att en produkt eller tjänst uppfyller vissa
specifikt definierade kriterier gällande till exempel miljö, etik och kvalitet.11
Konsument och medborgarservice, som är en av
stadens förvaltningar, anges specifika inköpsregler för vissa produktgrupper. Till exempel:
“Vid inköp av livsmedel ska ekologiska och
etiskt märkta alternativ alltid väljas om det
finns. Allt kaffe/te ska vara ekologiskt och
etiskt märkt.”12

Bild: Cafédirect, Tanzania

Kaffebönorna från Cafédirect är Fairtrade-märkta och importeras till Sverige av WFTOimportören The House of Fair Trade.

Göteborgs Stad, Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad, s. 4
Göteborgs Stad - upphandlingsbolagets hemsida, 2016-11-30, http://uhb.goteborg.se/winst_for_bestallare_markningar_i_winst/
12
Göteborgs Stad, 2015, Inköpshandbok för konsument- och medborgarservice, s.10
10
11
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Märkningar
World Fair Trade Organization, tidigare IFAT,
är den äldsta organisationen som arbetar med
rättvis handel. Det finns idag ett brett utbud av
produkter inom WFTO och ett utarbetat kontrollsystem som garanterar att produkterna är
Fair Trade. Principerna är baserade på ILO:s
kärnkonventioner och innebär att man i alla
led bl.a. ska täcka en hållbar produktion, ge
rättvis betalning*, minska miljöpåverkan och

att det råder förbud mot barnarbete. Det finns
flera märkningar som lever upp till dessa kriterier, men det finns även märkningar som
ofta blandas ihop med Fair Trade och som t.ex.
enbart utgår från minimilön. WFTO godkänner
följande märkningar som Fair Trade: WFTOmärkningen, Fairtrade-märkningen, Fair for
Life, Ecocert Fair Trade, Naturland Fair och
SPP.13

MÄRKNINGAR SOM LEVER UPP TILL WFTO:S FAIR TRADE STANDARD

WFTO:S
PRODUKTMÄRKNING

FAIRTRADEMÄRKNINGEN

ECOCERT
FAIR TRADE

FAIR FOR LIFE

SPP

NATURLAND
FAIR

WFTO:s produktmärkning

Fairtrade-märkningen

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).

Fairtrade är en oberoende certifiering med
kriterier för ekonomisk, social och miljömässig
hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade International utvecklar kriterierna för märkningen och fungerar även som stöd
för odlare och anställda i länder med utbredd
fattigdom. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International.
Läs mer på www.fairtrade.se

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. Läs mer på www.fairtradeorg.se

Generella kriterier:
•
•
•
•
•

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska
villkor
Premier till investeringar i lokalsamhälle och
verksamhet
Barnarbete och diskriminering motverkas
Demokratin och organisationsrätten främjas
Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas14

Med rättvis betalning avses att producenten sätter ett pris som täcker en hållbar produktion, arbetarna ska kunna leva
på sina löner och producenten kan kräva förskottsbetalning upp till 50 %
13
WFTO, 2014, Fair Trade Standard ch.6, http://wfto.com/sites/default/files/Ch-6-WFTO-Fair-Trade-Standard-draft-3.6-feb-14.
pdf s.23
14
Fairtrade Sveriges hemsida, 2016-11-14, https://fairtrade.se/faq/vilka-typer-av-kriterier-finns-inom-fairtrade/
*
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Fair for Life

Fair for Life är ett initiativ som grundades av Insititute of Maketecology (IMO) och schweiziska
Bio-Foundation. Märkningen ska fungera som
ett komplement till Fairtrade-märkningen. Eftersom Fairtrade-märkningen haft fokus på ett
antal produktgrupper inom livsmedel togs Fair
for Life fram som certifierar jordbruksprodukter, fisk och skaldjur, kosmetika, plantor, textilier, hantverk, turistsektorn och i mindre skala
metaller och ädelstenar.15
Kriterierna är baserade bl.a. på ILO:s kärnkonventioner och organisationer och företag följer
vissa kriterier medan producenter följer andra.
Bland kriterierna finns grundläggande rättigheter för arbetare, icke-diskriminering, krav
på säker arbetsmiljö och förbud mot tvångs- och
barnarbete. Utöver detta ska arbetarna få en
rimlig betalning, social säkerhet och ha rätt att
förhandla kollektivt. Priset förhandlas mellan
köpare och producent och IMO kontrollerar att
priset är rimligt och rättvist. IMO rekommenderar sedan en premie på mellan 5-10 % av priset
som producenten tar, detta förhandlas fram i
kontraktet. Därutöver ska all verksamhet inom
Fair for Life vara certifierad enligt en redan
etablerad miljöstandard, det kan exempelvis
vara standarder som är satta av FSC och Utz
Certified.16

Ecocert Fair Trade

Initialt startade Ecocert som en märknig inom
ekologisk odling i Frankrike. Märkningen har
därefter successivt växt till att omfatta Europa och resten av världen. Kriterier för rättvis
handel tillkom och definieras idag under EFTsystemet (Ecocert Fair Trade in the spirit of solidarity and responsibility).17
Certifieringen innebär en långsiktig relation
mellan köpare och producent med årliga kontroller i leverantörskedjan. De generella principerna är:
•
•
•
•

Partnerskap med producenter: bidra till lokal utveckling och självförsörjande producenter samt
stödja rurala industrier.
Etik: säkerställa goda arbetsvillkor och garanterade minimipriser
Ansvar: skydda den biologiska mångfalden,
miljön och ekologisk odling
Medvetenhet: öka konsumentinformation och
medvetenheten kring Fair Trade

SPP

Símbolo de Pequeños Productores, SPP, är ett
globalt initiativ som startade 2006. Programmet är unikt på så sätt att det ägs, verkställs och
styrs av småskaliga producentorganisationer.
Märkningen återfinns till största delen på livsmedel.18
Kriterier:
1.

Småskaliga producentorganisationer arbetar
under demokratiska principer, med öppenhet
och respekt för miljön.
2. Kostnaderna för en hållbar produktion täcks, och
producenterna bör erkännas för sitt arbete som
gör att deras familjer kan leva med värdighet och
med hänsyn till miljön
3. Köpare, kollektiva handelsföretag som ägs av
små producentorganisationer, mellanhänder och
”Maquila företag” gör en seriös satsning, med
öppenhet gentemot små producentorganisationer, och för SPPs principer och värderingar.
4. Den lokala ekonomin främjas, och ansträngningar görs för att bringa mervärde för producenter
och deras samhällen.
5. För detaljerad information om kriterierna, se
den allmänna standarden för SPP.

Naturland Fair

Naturland Fair är ett supplement till den ursprungliga märkningen Naturland. Naturland
grundades 1982 med standarder för ekologiskt
odling. Medlemmar och partners som önskar
märkningen Naturland Fair följer dessa sju
kriterier:19
•
•
•
•
•
•
•

Socialt ansvar: såsom rättvisa löner, föreningsfrihet, mänskliga rättigheter och förbud mot
barnarbete
Tillförlitliga handelsrelationer: långsiktigt, respektfullt samarbete med alla handelspartner
Rättvisa producentpriser: kooperativ prissättning för att täcka produktionskostnaderna och
tjäna en lämplig vinst
Förvärv av råvaror från lokala källor: produktionsmedel och råvaror från lokala källor prioriteras
Gemensam kvalitetssäkring: ömsesidigt förtroende och samarbete mellan handelspartners,
även när problem uppstår
Socialt engagemang: investeringar i jobb och
miljö, social, välfärd, kulturella och pedagogiska
projekt
Företagsstrategi och öppenhet: rättvist partnerskap som verksamhetsidé och skriftliga uppgifter
om dess implementering

Fair for Life, 2016-08-22, http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=materials&lang_
iso639=en
16
Fair for Life, Certification Procedure, 2016-07-22 http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_
id=procedure&lang_iso639=en
17
Ecocert, http://www.ecocert.com/en/fair-trade-certification-program, 2016-11-08
18
Organic Products Trading Company, http://www.optco.com/certifications.htm, 2016-11-08
19
Naturland Fair, 2016-11-08, http://www.naturland.de/en/naturland/what-we-do/naturland-fair/criteria-standards.html
15
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AGENDA 2030

I september 2015 beslutade FNs generalförsamling om 17 globala mål för hållbar utveckling med
syfte att till 2030 utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen
samt lösa klimatkrisen. Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet
Agenda 2030 och är en uppföljning och breddning av Milleniemålen från 2000 – 2015. Kommuner
har möjlighet att påverka genom att upphandla produkter med olika etiska märkningar som t.ex.
WFTO-märkningen. Rättvis handel bidrar bl. a. till att följande mål kan nås:

Mål 1 - Ingen fattigdom
Centralt för Fair Trade är att säkerställa förbättrade arbets- och levnadsvillkor
för producenter i länder med utbredd fattigdom. Genom rättvis betalning, långsiktiga handelsrelationer och delaktighet bidrar Fair Trade till att mänskliga
rättigheter respekteras och att fattigdom bekämpas.

Mål 5 - Jämställdhet

Den 6:e principen inom Fair Trade handlar om jämställdhet och antidiskriminering. Genom kapacitetsbyggande, lika rättigheter, utbildning, jämställda löner samt stärkt inflytande för kvinnor i t. ex. ledande positioner ökar
möjligheterna för jämställdhet och resursfördelning mellan kvinnor och män.
Se rapporten “Handla för kvinnors rättigheter” för mer information.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En lön som går att leva på och trygg anställning är centralt inom Fair Trade.
Detta skapas genom en rättvis betalning, kriterier och kontroller, marknadstillträde, långsiktiga handelsrelationer och kapacitetsbyggande.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Märkningar kan hjälpa konsumenter att göra medvetna val som i sin tur
sätter press på företag att investera i hållbara produktionsmetoder. Genom att
handeln blir på mer lika villkor, skapas bättre förutsättningar och den tekniska
kapaciteten ökar för producentländerna att kunna investera i hållbara
produktionsmönster.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Småskaliga producenter är oftast de som drabbas värst av klimatförändringar.
Samtidigt bidrar västerländska länder mest till koldioxidutsläppen. Inom Fair
Tade är miljöhänsyn en central fråga samt hur vi kan producera mer hållbart,
både med hänsyn till människa och miljö. Bra arbetsvillkor innebär t.e.x att det
inte tolereras arbete med hälsofarliga kemikalier och bekämpningsmedel.

9

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Fair Trade stödjer demokratiska processer såväl lokalt som nationellt och
internationellt där jämlika handelsrelationer ökar möjligheten till transparens,
delaktighet, medbestämmande och inflytande i handelskedjan.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Fair Trade enligt World Fair Trade Organization (WFTO) innebär att hela
värdekedjan uppnår gemensamt uppsatta principer för en rättvis världshandel.
WFTO är den globala medlemsorganisationen för producenter, importörer och
återförsäljare som arbetar med rättvis handel. Organisationen samlar aktörer i
över 70 länder fördelade i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och
Nordamerika. På detta sätt skapas ett mer naturligt och jämlikt partnerskap
mellan globala aktörer.

Svenska WFTO-importörer
I Sverige finns sju medlemmar i World Fair Trade Organization, sex importörer och en återförsäljarorganisation (Organisationen Fair Trade Återförsäljarna). Nedan listas WFTO-importörerna:

The House of Fair Trade

Fair Monkey

Importör av hantverk- och
livsmedel från Asien, Afrika
och Latinamerika. Har återförsäljare i hela Sverige.
Web: www.housefairtrade.se
Tel:
031 - 22 46 96
Mail: info@housefairtrade.se

Importör av hantverk från
Guatemala, Indien, Nepal och
Sydafrika. Har återförsäljare i
hela Sverige.
Web: www.fairmonkey.se
Tel:
0430 – 303 50
Mail: info@fairmonkey.se

IM Fair Trade

La Maison Afrique
FAIR TRADE

Importör av Fair Tradeprodukter och driver 8 butiker
i Sverige samt webbshop.
Web: www.imfairtrade.se
Tel:
046-30 72 20
Mail: kundservice@imfairtrade.se

Sackeus AB

Livsmedelsgrossist med
Sveriges bredaste sortiment av
Fairtrade-certifierade produkter. Sackeus har återförsäljare
i hela Sverige.
Web: www.sackeus.se
Tel:
031-65 48 00
Mail: info@sackeus.se

Importör av hantverk från
Madagaskar. Har återförsäljare i hela Sverige.
Web: www.la-maisonafrique.se
Tel:
0346 22168
Mail: info@la-maisonafrique-fairtrade.se

NORTH & SOUTH North & South Fair Trade
Importör av hantverk och
FAIR TRADE
livsmedel med återförsäljare
i hela Sverige.
Web: www.northsouthfairtrade.se
Tel:
0503-200 01
Mail: info@northsouthfairtrade.se
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Presenter och julklappar

Uppföljning

Fair Trade-importörerna och återförsäljarna
har ett brett utbud av hantverk och livsmedelsprodukter handlade enligt de 10 principerna för
Fair Trade. De är alla anslutna till WFTO och
säkerställer därmed att hela leverantörskedjan
handlar enligt samma principer (producent,
importör, återförsäljare). Kanske finns en Fair
Trade Shop eller Världsbutik i er stad? För att
hitta karta och kontaktuppgifter till alla återförsäljare kan ni besöka Fair Trade Återförsäljarnas karta:
www.fairtradeorg.se/handla-fair-trade

För att hitta olika Fair Trade-producenter, läsa
mer om deras arbete och se kortfilmer rekommenderar vi er att besöka Fair Trade Återförsäljarnas producentkarta:
producentkarta.fairtradeorg.se

Uppföljningen är en avgörande del i arbetet
med att få ett fungerande system. WFTO:s
Garantisystem garanterar att uppföljning
av hela leverantörskedjan sker.20 SKL har
som hjälp till sina medlemmar tagit fram
ett ramavtal för uppföljandekontroller av de
krav för socialt ansvarstagande som ställts i
upphandlingar. Genom ramavtalet kan kommunen få hjälp med att utföra revisioner eller
inspektioner av sina upphandlade företag
inom tillverkningsindustrin. Avtalet gäller
även företagens underleverantörer. Syftet
är att ni som myndighet kan kontrollera om
produktion sker enligt de uppsatta krav som
finns i era upphandlingar. Avtalet kan användas både på nationell och internationell nivå.21
SKL erbjuder även tjänsten hållbarhetskollen,
där revisorer, till en låg avgift, kontrollerar
om ställda sociala, etiska och hållbarhetskrav
uppfylls.22

Upphandling

Utbildning

Hitta producent

•

Genom att visa intresse för och köpa etiskt
märkta produkter påverkas leverantörerna att göra de etiska valen väl synliga.
Detta uppmuntrar även leverantörerna att
tillhandahålla olika etiska alternativ i sina
sortiment, t. ex. profilprodukter.

•

Säkerställ att det finns en inköpspolicy där
etiska krav ställs utifrån ILO:s konventioner
och FN:s barnkonvention.

•

Använd sociala krav i upphandling som
ett verktyg för att nå FN:s hållbarhetsmål i
Agenda 2030-arbetet och förbättra arbetsförhållanden i det globala leverantörsledet.

•

Gör tydligt vilka alternativ på etiska
märkningar som finns i inköpsverktygen
och vad de innebär.

Gör en anpassad utbildning inom rättvis handel till anställda på kommunen. Kontakta Fair
Trade Återförsäljarna: info@fairtradeorg.se

Ytterligare läsning
Swedwatchs rapport ”Agents for Change”
släpptes 15/11-16. Den riktar sig till EU-länder
och visar möjligheter och utmaningar för
offentlig sektor att bidra till bättre arbetsvillkor i globala leverantörsled. Med sociala
krav och uppföljning kan offentlig upphandling skapa förändring. Rapporten visar också
att flera myndigheter använder hållbarhetscertifieringar när kaffe upphandlas, något
som kan vara ett effektivt verktyg för att följa
upp och verifiera sociala krav.23

20

WFTO, 2016-11-10, http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system

21

SKL, 2014, http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/varor-och-tillhorande-tjanster/uppfoljandekontroll-av-etiska-och-

sociala-krav-2014/
22

SKL, 2016-11-11, https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/vart-arbetssatt/hallbarhetskollen/

23

Swedwatch, 2016, Agents for Change, http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/upphandling-som-verktyg-positiv-forandring
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