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Facket handlar rättvist
LO arbetar för rätten till
förbättrade löner och
arbetsvillkor över hela
världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med
Fairtrade. Den oberoende
produktmärkningen omfattar 1,5 miljoner odlare
och anställda i 70 länder. Om man också räknar med
familjerna är antalet människor som berörs av Fairtrade fler än 7 miljoner. De mest kända produkter
är bananer och kaffe, men i Sverige finns över 2 100
olika produkter som är Fairtrade-märkta.

Internationell handel och facklig solidaritet
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Arbetare ska inte spelas ut mot varandra. Det är
grunden för den fackliga solidariteten och den
känner inga landsgränser. I dag produceras många
av varor som vi konsumerar i länder med utbredd
fattigdom under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och
vila – för en lön som inte går att leva på – är en
verklighet för många människor.
Orsaken står ofta att finna i en hård prispress på
första ledet av handelskedjan, där råvaran produceras, samt tullhinder och exportsubventioner som
stänger ute utvecklingsländer från en mer jämbördig konkurrenssituation på den internationella
marknaden. Det gör att konsumenterna, som sista
steg i den internationella handelskedjan har stort
ansvar för hur varorna produceras.

Därför är LO engagerad i Fairtrade

När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar
du förutsättningar för odlare och anställda att
skapa förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sig
själva och för sitt lokalsamhälle. Genom kriterier
för högre löner och ett minimipris som överstiger
produktionskostnader tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger Fairtrade trygghet för alla dem
som inte har så stora marginaler att leva på.
Fairtrade-märkningen
innebär att Fairtradecertifierade producenter
arbetar enligt de kriterier som fastställs av den
internationella paraplyorganisationen Fairtrade
International. Kriterierna
baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet och
syftar samtidigt till ekonomisk utveckling och
ökad miljöhänsyn. Ett oberoende kontrollorgan,
Flocert säkerhetsställer att Fairtrade-certifierade
plantage och kooperativ följer uppsatta kriterier
och riktlinjer.
Fairtrades kriterier i korthet:
–– Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
–– Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och
verksamhet.
–– Barnarbete och diskriminering motverkas.
–– Demokratin och organisationsrätten främjas.
–– Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Fairtrade och facket

En viktig del av Fairtrades kriterier är att stödja
fackliga rättigheter och lokal demokratiutveckling. Fairtrade-certifierade producenter är
antingen odlare som
organiserar sig i kooperativ eller anställda på
plantage. På dessa har
alla anställda rätt att ansluta sig till fackföreningar och facket har rätt
att verka fritt på arbetsplatserna. Arbetsgivarna
ska också ha regelbundna möten med fackets representanter.
Arbetet med Fairtrade ersätter inte arbetet
för kollektivavtal och ökade fackliga rättigheter.
Däremot är det ett komplement. Fackligt engagemang och Fairtrade stärker varandra och är två
vägar för samma mål. Fairtrade International har
en rådgivande kommitté
för arbetstagares rättigheter, där det globala
facket för lantarbetare
och livsmedelsarbetare finns representerad.
Facket är pådrivande i
strategin för att utveckla det internationella
arbetet för arbetstagares rättigheter och LOs före
detta ordförande Wanja Lundby-Wedin sitter numera i Fairtrade International styrelse.

Fairtrade i Sverige

LO och Svenska Kyrkan äger tillsammans produktmärkningen Fairtrade Sverige AB. Fairtrade
i Sverige består av två
ben. Fairtrade Sverige
AB och Föreningen för
Fairtrade som består av
cirka 50 medlemsorganisationer. Deras uppdrag
består bland annat av
att sprida information
om Fairtrade, rättvis
handel och schysta handelsvillkor. Förutom LO
är Handels, Seko, Kommunal, Byggnads och GS
medlemmar i Föreningen för Fairtrade.
Det finns också drygt 60 så kallade Fairtrade
Cities i Sverige. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis
handel och etisk konsumtion, genom offentlig
upphandling, informationsarbete samt ett utbud
av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet leds av
en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. På många ställen finns fackligt aktiva med
i arbetet. Kolla om din kommun är en Fairtrade
City, http://fairtrade.se/fairtradecity/.

För mer information

För mer information om Fairtrade och deras arbete för förbättrade arbets- och levnadsvillkor,
besök fairtrade.se.
För mer information om LOs arbete tillsammans med Fairtrade, kontakta
ditt LO-distrikt, din förbundsavdelning eller Susanne
Lindberg Elmgren på LOs
internationella enhet:
international@lo.se.

FAIRTRADEMÄRKT
NÄR DU
HANDLAR!
Kort om Fairtrade
När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du
förutsättningar för odlare och anställda i länder med
utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och
levnadsvillkor.
• Odlare och anställda får förbättrade
ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till investeringar i
lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Läs mer på fairtrade.se
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