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Att handla Fairtrade-märkt är ett enkelt sätt att 
göra skillnad
De val av produkter vi gör i butikshyllan påverkar
inte bara oss själva, utan även de människor på
andra sidan jorden som odlat eller tillverkat dem.
Fairtrade är en märkning som skapar bättre  
arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda 
i länder med utbredd fattigdom. När du köper 
en Fairtrade- märkt vara har odlaren redan fått 
betalt, ett minimi-pris som överstiger produktions-
kostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga 
handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte 
har så stora marginaler att leva på. Utöver den 
högre betalningen får odlarna också en extra  
premie. Den används till att utveckla samhället 
där de bor, t.ex. genom att bygga en ny skola, 
nya bostäder, hälsovård eller till investeringar i 
jord bruket. Odlarna bestämmer tillsammans hur 
premien ska användas. Fairtrade handlar inte bara 
om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna 
främjar också demokratin, organisationsrätten samt 
miljöhänsynen i produktionen. Barnarbete och 
diskriminering motverkas.

När du köper Fairtrade-märkt bidrar du till att
• 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 främjas

Fråga efter Fairtrade-märkt i din butik!
Många svenska matbutiker säljer idag Fairtrade-
märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, 
bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, 
socker, müsli, snacks/godis och honung.

Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, 
rosor, sportbollar och produkter som innehåller 
Fairtrade-certifierad	bomull.	Allt	fler	av	de	 
produkter vi svenskar konsumerar är tillverkade 
i utvecklingsländer - därför är det mycket viktigt 
med kunskap om vilka förhållanden människor 
lever i och arbetar under i dessa länder. En av  
Fairtrade Sveriges huvuduppgifter är därför 
att sprida information om vad Fairtrade är och att 
bilda opinion kring vår makt som konsumenter.

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Läs mer på fairtrade.se

Ordlista
Minimipris - Det lägsta pris råvaran får säljas för.
Produktionskostnad - Vad det kostar att tillverka
en vara.
Handelsavtal - Ett avtal som talar om vad man
kommit överens om - rättigheter och skyldigheter.
Marginal - Det som blir över på lönen när odlaren
betalat alla kostnader (vinst).
Premie - En form av betalning som går direkt 
till odlarna, för investeringar i sociala projekt.
Demokrati - Att alla i ett samhälle får vara med
och bestämma.
Organisationsrätt - Rätten att gå samman i en
grupp för att göra sin röst starkare.
Miljöhänsyn - Att inte förstöra miljön vid 
produktion eller odling.
Barnarbete - Att barn arbetar för att försörja sig
själva eller sin familj.
Diskriminering - Att behandla människor med 
avvikande åsikt eller egenskap negativt.
Utvecklingsland (u-land) - Länder med utbredd  
fattigdom - kan också kallas utvecklingsländer.
Opinion - En grupp som förenas av en åsikt.
Konsument - Den som köper en vara.
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