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Välkommen till Uppsala
och Fair Trade Forum

– för dig som vill handla reko!
För tionde året i rad anordnas Fair Trade Forum, Sveriges
största mötesplats för etisk och rättvis handel. Tillbaka till
Uppsala, där forumet en gång startade och som i år är
nybliven Fairtrade City.
Med cirka 30 utställare och över 50 föredrag, seminarier och
paneldebatter kan vi presentera ett spännande och attraktivt
program både för dig som är nyfiken nybörjare och för dig
som har djupare kunskap i frågor som rör Fair Trade.
Som Fairtrade City vill vi inspirera och ge kunskap till dig
som konsument att göra medvetna och reko val, så kom till
Missionskyrkan och två sprängfyllda dagar! Och glöm inte
att ta med dina vänner och kollegor.
Vi vill tacka alla våra samarbetspartners och sponsorer som
hjälpt till att genomföra Fair Trade Forum i Uppsala 2015.

Erik Pelling (S) ordförande i Uppsala Fairtrade City
och kommunalråd Uppsala kommun

Kakaobönor från Peru. Foto: Fairtrade Sverige.

Fakta om Fair Trade
Har du någon gång tänkt på vem som sytt dina
kläder, garvat dina skor eller odlat det kaffe eller te
du dricker? Fair Trade är ett verktyg för att de som
producerat våra varor ska få skäligt betalt och långsiktiga och förbättrade handels- och arbetsvillkor.
Den globala handeln har länge skett på ojämna
villkor där ett led av många mellanhänder ofta
gynnats. Det har blivit ett akut behov för människor
att själva ta kontroll över sin situation vilket Fair Trade
möjliggör. Det är mot denna bakgrund World Fair
Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International
har bildats. Fair Trade, eller rättvis handel, är ett
handelssamarbete mellan producenter, importörer,
butiker och konsumenter, som präglas av öppenhet,
ömsesidighet och respekt för alla parter.
Vill du engagera dig? Prata med utställarna under
forumet, de hjälper dig!
Är du nybörjare? Håll utkik efter grundkurserna
i programmet.
Certifieringar hjälper oss hitta rätt. Håll utkik efter oss
när du handlar:

Om Fair Trade Forum 2015
Fredag 2 oktober 9.00 till 17.00
Lördag 3 oktober 9.00 till 16.00
• Seminarierna är cirka 45-50 minuter långa.
• Alla programpunkter har fri entré. Ingen föranmälan krävs.
• Vissa programpunkter är på engelska – de tolkas inte till
svenska.
Boende under Fair Trade Forum
På www.fairtradeforum.se finns information om var du kan
bo i Uppsala under forumet.
Följ Fair Trade Forum i sociala medier
Fair Trade Forum
#fairtradeforum

Utställare
ABF i Uppsala län *
Afrikagrupperna *
Baby Nord AB
Café REKOmmenderas i Sverige *
Camino
Diakonia
Emosa AB
Fair Monkey *
Fair Trade Center *
Fair Trade Shop Globalen *
Fair Unlimited
FairEco
Föreningen för Fairtrade *
IM Fair Trade *
Khalilis Ecolive
Handelsanställdas förbund
La Maison Afrique FAIR TRADE *
Lindvalls Kaffe

Lärarförbundet
North & South Fair Trade
Nudie Jeans
Nätverket Rättvis Handel
Oikocredit & Ekobanken
Fair Trade Återförsäljarna *
Pär Holmgren
Röda Korsets Folkhögskola *
Sackeus AB *
Schyst resande
Sensus *
Studieförbundet Bilda *
Svenska kyrkan
Sveriges kristna råd
The House of Fair Trade *
Vision
Åsa Folkhögskola *

*) utställare som ingår i Nätverket Rättvis Handel

Invigning av
Fair Trade Forum 2015
Fredag 2 oktober 9.00

Kyrksalen

Invigningen är forumets formella startskott. Programpunkten
ger besökarna en bild av nuläget inom Fair Trade, både i
Sverige och internationellt, med insikt i aktuella trender,
möjligheter och utmaningar på området. Pricken över i är
det avslutande musikinslaget!
Medverkande: Maria Lövström, Nätverket Rättvis Handel,
Per Bolund, konsumentminister, Magdalena Streijffert,
generalsekreterare, Fairtrade Sverige, Cecilia Solér, docent,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ilona
Szatmári Waldau, kommunalråd, Uppsala kommun
med flera.
Arrangör: Nätverket Rättvis Handel, Uppsala Fairtrade City

Detta händer också
Medlemsmöte
Möte för Fair Trade Återförsäljarna.
Lördag 3 oktober 10.00 -10.45
Möte för Café REKOmmenderas.
Lördag 3 oktober 8.00 -9.45

Utsikten

Utsikten

Utställning om klimatkampanjen ”Act now for climate justice”
Diakonia och Svenska kyrkan är en del av en global kampanj för klimaträttvisa. Målet är att få världens ledare att
enas om ett globalt avtal vid toppmötet i Paris i december.
Lär dig mer om kampanjen och skriv under namninsamlingen!
Middag
Buffé, mingel och inspiration för Fairtrade-engagerade!
Fredag 2 oktober 18.15-22, Scandic Uplandia
Endast föranmälda. Till anmälningsformulär
Arrangör: Fairtrade Sverige
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Fredag 2 oktober 10.00
Social hänsyn vid offentlig upphandling
Vilket stöd kommer den nya Upphandlingsmyndigheten
kunna erbjuda vad gäller socialt ansvarsfull upphandling?
Information om den nya myndigheten, dess mål och utmaningar. Vad är på
gång och vad kommer de nya upphandlingsreglerna att betyda för kommuner och landstings möjligheter att upphandla med sociala hänsyn?

Insikten

Medverkar gör Lisa Sennström, sakkunnig på Upphandlingsmyndigheten.
Arrangör: Uppsala kommun

Eko-reko konsumtion inom ramen för en
konsumtionskultur – hur går det?
Varför är det så svårt att lägga den där extra tian på en
ekologisk och Fairtrade-märkt choklad? Under den här
föreläsningen pratar vi om hur vår konsumtionskultur låser in oss i föreställningar om vad som är viktigt när vi exempelvis handlar choklad. Som att ett
lågt pris är viktigare än effekter på vår miljö.

Musiksalen

Medverkar gör Cecilia Solér, docent i marknadsföring, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Pioneers in fair tea!
The House of Fair Trade presents the French company Les
Jardins de Gaïa, pioneers in eco and Fairtrade-tea. They
import tea with the highest quality: all organically certified, most of them
Fairtrade certified.

Linnéstugan

Arranged by: The House of Fair Trade

Grundkurs i rättvis handel
Är du intresserad av att lära dig grunderna om rättvis
handel? Då ska du komma på Nätverkets grundkurs som
hålls av Jesper Jones, informatör på The House of Fair Trade med 20 års
erfarenhet av att hålla workshops om rättvis handel.

Kyrksalen

Arrangör: Nätverket Rättvis Handel

Fredag 2 oktober 11.00
Offentlig upphandling och Fairtrade City
- kommuner berättar
Lund har utsetts till 2014 års Fairtrade City med motiveringen
att de är ett föredöme i fråga om konsumtion av rättvist handlade produkter och det strategiska arbetet med detta. De har, liksom Göteborgs stad, flera års arbete med detta i bagaget och intressanta erfarenheter
och idéer att dela med sig av.

Insikten

Medverkar gör Ulf Nymark, ordförande för Fairtrade City Lund, Anna-Karin
Poussart, miljöstrateg, Lunds kommun och Rebecca Palosaari Fogler, verksamhetschef Hållbar utveckling, Göteborgs stad.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

26 dagar och 54 mil – i banandräkt
Två Fairtrade-ambassadörers engagemang för att sprida
Fairtrade och deras berättelse om arbetet runt, upplevelser
under och tankar kring den 26 dagar långa vandringen från Eskilstuna till
Malmö. Roliga bilder och filmer utlovas!

Musiksalen

Föreläsning av Li Törnblom, den ena Bananvandraren.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Vad har du på dig?
Hur påverkar våra kläder vår miljö? Hur ser villkoren ut för de
som producerar våra kläder och vad finns det för alternativ till
att köpa nytt? Under föreläsningen får vi granska oss själva i sömmarna och
få inspiration till att bli mer medvetna klädkonsumenter.

Linnéstugan

Arrangör: Föreningen Medveten Konsumtion

WFTO-producers tell their stories
Marcela Cofré and Oscar Muñoz tell about their experience
from their company in Chile and what Fair Trade means for
them. Calypso is a WFTO (World Fair Trade Organisation)-producer since
1994 and work with recycled glass.

Kyrksalen

Arranged by: Fair Trade Återförsäljarna and The House of Fair Trade

Fredag 2 oktober 12.00
Fair Financing – för både producent
och återförsäljare
Funderar du över hur du med dina sparpengar kan
bidra till schysta finansieringsvillkor för producenter i
låginkomstländer? Eller behöver du själv finansiering för din fair tradeverksamhet? Här får du praktiska råd och vägledning!

Insikten

Ett interaktivt seminarium med Cecilia Näsman och Maria Flock Åhlander.
Arrangör: Oikocredit och Ekobanken

Elektronikkonsumtionens baksida
Idag konsumerar vi mer elektronik än någonsin och det
har en baksida som få känner till. I Ghana utvinns guld
som används i elektronik, men där dumpas även en stor del av vårt elektronikavfall. Vilka konsekvenser får det för människa och miljö?

Musiksalen

En workshop som hålls av Emelie Muntrakis, Märta Jacobson och
Miranda Kårelind.
Arrangör: Fair Trade-kursen, Röda Korsets folkhögskola

Att resa med rent samvete – hur gör man?
Du gillar att resa och vill samtidigt värna om miljön.
Dessutom vill du att personalen på hotellet ska ha
schysta arbetsvillkor och att ditt besök gör gott. Men hur gör man för
att resa mer hållbart?

Linnéstugan

Medverkar gör Maj-Lis Koivisto och Sofia Lindström, ambassadörer
Schyst resande.
Arrangör: Schyst resande

Märkvärdigt kaffe – vad skiljer certifieringarna?
I stort sett alla svenska företag erbjuder idag Fairtradecertifierat kaffe. Samtidigt satsar de också på märkningar
som UTZ, Rainforest Alliance och KRAV för att garantera ett hållbart sortiment. Vad är det egentligen för skillnad mellan märkningarna och varför
prioriterar företagen som de gör?

Kyrksalen

Ett panelsamtal med följande medverkande: Erica Bertilsson, Arvid
Nordquist, Ola Nordström, Lindvalls kaffe, Eva Eriksson, Löfbergs,
Anders Sandäng, Gevalia samt representant från Medveten konsumtion.
Moderator: Caroline Petersson, Camino.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Fredag 2 oktober 13.00
Så blir ni en Kyrka för Fairtrade
Engagera din församling i arbetet för en rättvis värld! Kyrka
för Fairtrade finns för församlingar som arbetar med rättvis
handel och etisk konsumtion. Nu är fler än 120 församlingar i olika samfund
diplomerade. Vi går igenom kriterierna och du får tips från diplomerade församlingar.

Insikten

Seminariet leds av Eva-Maria Munck, koordinator Kyrka för Fairtrade,
Sveriges kristna råd.
Arrangör: Sveriges kristna råd

Hur når vi och påverkar dem som är
ointresserade av Fair Trade?
Varför är många människor ointresserade av andra kulturer
och hur människor i främmande länder har det? Hur förstår vi
och hanterar mixen rädsla, främlingsfientlighet och rykten? Att nå både hjärta
och hjärna ökar förståelsen och kunskapen. Föreläsning med workshop i små
grupper.

Musiksalen

Medverkar gör Nicolas Berglund VD och grundare av North & South Fair Trade.
Arrangör: North & South Fair Trade.

Det börjar med Fairtrade
– om fattigdom och klimatarbete
Om mänsklighetens stora utmaningar och övertramp. Hållbar
utveckling handlar inte bara om miljöfrågor. Klimatförändringar
slår hårt mot fattiga delar av världen och rättvis handel är ett enkelt och effektivt
sätt för oss i Sverige att påverka utvecklingen mot ökad hållbarhet och rättvisa.

Linnéstugan

Medverkar gör Pär Holmgren, meteorolog och föreläsare.
Arrangör: Studieförbundet Bilda

Grundkurs : Vad betyder Fairtrade-märkningen?
En introduktion kring hur Fairtrade-märkningen fungerar.
Vad den betyder för odlare och anställda i länder med
utbredd fattigdom. Vilka produkter kan få Fairtrade-märkning. Även tips
kring hur du kan lära dig mer.

Kyrksalen

Föreläsning av Ulrika Knutsson Fairtrade-instruktör, Åsa Folkhögskola.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Fredag 2 oktober 14.00
Fair Trade + socialt företagande = sant
Café REKOmmenderas är ett intressant socialt franchisinginitiativ som skapar arbete för människor utanför arbetsmarknaden. Café REKOmmenderas är caféer med utbud av Fair Trade-, ekologisktoch närproducerat – ett Arvsfondsprojekt från Fair Trade Återförsäljarna.
Nu finns nio stycken och fler blir det!

Insikten

Föreläsning av Bosse Blideman med flera.
Arrangör: Café REKOmmenderas i Sverige

I nya fotspår – en workshop för schystare skor
Det har aldrig sålts mer skor men produktionen är ofta skadlig
för människa och miljö. Företagen brister i transparens och
bindande regler saknas. Nu ökar vi trycket på företag och beslutsfattare, den
här workshopen är första steget!

Musiksalen

Workshop ledd av Charlie Aronsson och Emelie Muntrakis, Fair Trade Center.
Obs: 14.00-15.45
Arrangör: Fair Trade Center

Fair Trade i verkligheten – en reseberättelse
från Sri Lanka och Indien
Vilken skillnad gör Fair Trade egentligen för producenterna?
Det berättar Julia Bardh från Organisationen Fair Trade Återförsäljarna under detta seminarium, som utgår ifrån en resa till Sri Lanka och
Indien.

Linnéstugan

Arrangör: Fair Trade Återförsäljarna

Rättvis handel inom textilbranschen
Paneldebatt om företagande och mänskliga rättigheter inom
textilbranschen. Hur arbetar svenska textilföretag med hållbarhet och hur kan industrin förbättra villkoren för arbetare och odlare?

Kyrksalen

Medverkande: Fredrik Henriksson, Indiska, Daniel Mench, Fair unlimited, Ulrika
Fernstedt, Åhléns. Moderator: Erika Lind.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Fredag 2 oktober 15.00
Fackliga rättigheter, anställdas situation
och möjligheter
Presentationen handlar om vårt studiebesök hos bananexportföretaget VREL i Ghana. Där undersökte vi de anställdas allmänna arbetssituation utifrån faktorer som fackliga rättigheter, jämställdhet, inflytande och säkerhet, samt hur Fairtrade-certifieringen bidragit till dessa faktorer.

Utsikten

En workshop med Carolina Rundcrantz, Caroline Lundgren och Jessi Svahn.
Arrangör: Fair Trade-kursen, Röda Korsets folkhögskola

Alla har rätt till en lön som går att leva på!
Om kampanjen “Rättvis vinhandel” och den globala kampen
för schysta arbetsvillkor i vinindustrin. Hur kan vingårdsarbetare
i Argentina, Chile och Sydafrika som producerar vin till Systembolaget garanteras
levnadslön och rätt att organisera sig?

Insikten

Arrangör: Afrikagrupperna / Kampanjen för rättvis vinhandel

Fair Trade stärker Bolivias kvinnor
Fair Trade är ett viktigt redskap för att stärka kvinnornas och
ursprungsbefolkningens roll i samhället. Vi hör en färgstark
aktivist och tidigare minister från Quechua-folket, Antonia Rodrigues. Ledare
för ASARBOLSEM som arbetar för att utveckla hantverk med en tydlig kulturell
identitet och hög kvalitet. WFTO medlem. Tolkas från spanska till svenska.

Kyrksalen

Arrangör: The House of Fair Trade och kooperativet Tanke & Handling

Fredag 2 oktober 16.00
Pedagogiskt material om Fairtrade för lärare
Fairtrade för skolan är en plattform för SFI, gymnasie-, grundoch förskolor att på ett roligt och viktigt sätt engagera barn
och unga i hållbarhetsarbete i enlighet med Lgr11 och Gy2011. Vi presenterar
de pedagogiska materialen och visar hur ni enkelt kan engagera eleverna och
registrera er skola.

Insikten

Seminariet leds av Catja Kaloudis, Fairtrade Sverige.
Arrangör: Fairtrade Sverige

Konsumentmakt för en bättre värld!
Du och jag avgör och påverkar i allt vi konsumerar. Seminariet
handlar om vad vi som konsument kan bidra med för att skapa en
bättre värld. Föreläsning av riksdagsledamot Agneta Gille, Socialdemokraterna.

Musiksalen

Moderator: Peder Granath från ABF i Uppsala län
Arrangör: ABF

Ananasfält i Ghana. Foto: Fairtrade Sverige.

Lördag 3 oktober 10.00
New EU Trade policy: Can it promote free
but also fair trade?
EU Trade Commissioner Cecilia Malmström will soon publish
the new EU International trade and investment strategy. What
are the Fair Trade movement political demands to the European Commission
ahead of the panel discussion that will take place with Swedish Members of the
European Parliament? What questions to ask?

Insikten

Speaker: The Director Sergi Corbalan from The Fair Trade Advocacy Office
in Brussels.
Arranged by: Uppsala Fairtrade City

Kyrka för Fairtrade: Samling för aktiva i
diplomerade församlingar
Tillsammans påminner vi oss om de glädjeämnen och utmaningar som finns i våra församlingars arbete med rättvis handel.
Vi börjar med fika. Under samlingen får vi besök från Marcela Cofré och Oscar
Muñoz från producentorganisation Calypso i Chile.

Musiksalen

Samlingen leds av Eva-Maria Munck, koordinator för Kyrka för Fairtrade,
Sveriges kristna råd. Riktar sig till aktiva i ”Kyrka för Fairtrade-diplomerade”församlingar.
Obs: 10.00 -11.45
Arrangör: Sveriges kristna råd

Ge feedback på Fairtrades engagemangsplaner
I år har Fairtrade Sveriges arbete med frivilligt engagerade
utvärderats och nu vill vi ha dina synpunkter på de förslag som
sammanställts. Delta i workshopen och tyck till, dina inputs är mycket värdefulla!

Linnéstugan

En workshop som leds av Maja Löfgren, Fairtrade Sverige.
Arrangör: Fairtrade Sverige

Levnadslön – från dröm till verklighet
Lönen för arbetare som tillverkar det vi köper är i de flesta fall
så låg att arbetaren inte kan leva på sin lön, trots att det är en
mänsklig rättighet. Var med i ett spännande samtal om hur en levnadslön kan
bli verklighet för textilarbetare i Bangladesh och bananarbetare i Dominikanska
republiken.

Kyrksalen

Panelsamtal med inledning av Benton Wolgers Fair Trade Center och medverkan av Magdalena Streijffert Fairtrade Sverige och Bertil Högberg,
World Fair Trade Organisation- Europa (WFTO-E). Moderator: Ulrika Knutsson
Arrangör: Fairtrade City Uppsala

Lördag 3 oktober 11.00
Rättvis handel och effekter för kvinnors rättigheter
En workshop som utgår från Ghana och de fältstudier vi gjorde
där om kvinnors egenmakt på det Fairtrade-certifierade kakaokooperativet Kuapa Kokoo. Vi tar även upp ekologisk odling kopplat till Fairtrade
och kommer att beröra nord-syd relationer med utgångspunkt i kakaoindustrin.

Utsikten

Medverkar gör Li Berglund, Emma Berg, Felicia Kjellström
och Sophie Gudmann Knutsson
Arrangör: Fair Trade-kursen, Röda Korsets Folkhögskola

WFTO:s produktmärkning – i praktiken
Den nya märkningen av etiska varor syns allt mer, men vad
innebär den egentligen? Märta Jacobson och Julia Bardh ger
en uppdatering och konkreta exempel på hur den används.

Insikten

Arrangör: Fair Trade Återförsäljarna

Att resa med rent samvete – hur gör man?
Du gillar att resa – och vill samtidigt värna om miljön. Dessutom
vill du att personalen på hotellet ska ha schysta arbetsvillkor
och att ditt besök gör gott. Men hur gör man för att resa mer hållbart?

Linnéstugan

Medverkar gör Maj-Lis Koivisto och Sofia Lindström, Schyst resande.
Arrangör: Schyst resande

New EU Trade policy - a panel discussion
connected to lecture with the same title
Commissioner Cecilia Malmström will soon publish the new
EU International trade and investment strategy. Many Swedish
Members of the European Parliament supported our petition for Fair trade when
they were elected. What role do they have and how can they work to make this
a reality? Panel discussion with a group of Swedish EU Parliamentarians and
Sergi Corbalan Director of the Fair Trade Advocacy Office in Brussels.

Kyrksalen

Moderator: Magdalena Sreijffert Fairtrade Sweden
Arranged by: Uppsala Fairtrade City

Lördag 3 oktober 12.00
Hur når vi och påverkar dem som är
ointresserade av Fair Trade?
Varför är många människor ointresserade av andra kulturer
och hur människor i främmande länder har det? Hur förstår vi
och hanterar mixen rädsla, främlingsfientlighet och rykten? Att nå både hjärta
och hjärna ökar förståelsen och kunskapen. Föreläsning med workshop i små
grupper.

Utsikten

Medverkar gör Nicolas Berglund VD och grundare av North & South Fair Trade.
Arrangör: North & South Fair Trade

Kafferenovering – så här kommer hjälpen
till Fairtrade-kooperationen
När klimatet förändras och kafferosten sprider sig, kan framtiden synas mörk för många inom kaffeindustrin. Ett projekt
för kafferenovering hos Fairtradekooperativ ger hopp! En föreläsning med filmvisning och kaffeprovning.

Insikten

Arrangör: Oikocredit och Ekobanken

Grundkurs i rättvis handel
Är du intresserad av att lära dig grunderna om rättvis handel?
Då ska du komma på Nätverkets grundkurs som hålls av Jesper
Jones, informatör på The House of Fair Trade med 20 års erfarenhet av att hålla
workshops om rättvis handel.

Musiksalen

Arrangör: Nätverket Rättvis Handel

Fairtrade – solidaritet med bönder under ockupation

Olivodlingarna spelar en central roll i Palestina men drabbas
hårt av Israels militära ockupation. Bönderna har svårt att nå
sina odlingar, hundratusentals träd har förstörts, möjligheten att försörja sig och
att bo kvar hotas. Fairtrade-certifiering av olivoljan har lett till ökad export, ett
konkret sätt att stödja böndernas fortsatta existens.
Föreläsning av Sara Lindblom, Ecolive.

Linnéstugan

Arrangör: Khalilis Ecolive

Fair Trade stärker Bolivias kvinnor
Fair Trade är ett viktigt redskap för att stärka kvinnornas och
ursprungsbefolkningens roll i samhället. Vi hör en färgstark
aktivist och tidigare minister från Quechua-folket, Antonia Rodrigues. Ledare
för ASARBOLSEM som arbetar för att utveckla hantverk med en tydlig kulturell
identitet och hög kvalitet. WFTO medlem. Tolkas från spanska till svenska.

Kyrksalen

Arrangör: The House of Fair Trade och kooperativet Tanke & Handling

Lördag 3 oktober 13.00
Grundkurs : Vad betyder Fairtrade-märkningen?
En introduktion kring hur Fairtrade-märkningen fungerar.
Vad den betyder för odlare och anställda i länder med utbredd
fattigdom. Vilka produkter kan få Fairtrade-märkning med mera. Även tips kring
hur du kan lära dig mer.

Utsikten

Föreläsning av Ulrika Knutsson Fairtrade-instruktör, Åsa Folkhögskola.
Arrangör: Uppsala Fairtrade City

Who´s got the power?
Small farmers have to deal with big corporate players that have a
lot of power. We hear about recent research findings on this problem. What could governments do to avoid unfair trading practices and change
the rules so that they do not favour only big players in agricultural supply chains?

Insikten

Speaker: The Director Sergi Corbalan from The Fair Trade Advocacy Office
in Brussels.
Arranged by: Uppsala Fairtrade City

Schyst chokladprovning med Eguale
Från boliviansk kakaoböna till ekologisk chokladkaka. Pia från
Eguale berättar om processen och om varför ekologisk odling
och arbete med Fairtrade gör skillnad. Föreläsningen avrundas med chokladprovning.

Musiksalen

Arrangör: Sackeus AB

WFTO-producers tell their stories
Marcela Cofré and Oscar Muñoz tell about their experience
from their company in Chile and what Fair Trade means for them.
Calypso is a WFTO (World Fair Trade Organisation)-producer since 1994 and
work with recycled glass.

Linnéstugan

Arranged by: Fair Trade Återförsäljarna and The House of Fair Trade

Fairtrade and Gender Equality
– Problems and Solutions
A report from early 2015 exposed weaknesses in gender equality
within the Fairtrade-system. In about the same time Fair Trade
International employed a gender advisor. The seminar will discuss the identified
weaknesses, how to deal with them and the Fairtrade contribution to increased
gender equality.

Kyrksalen

Participants: Tsitsi Choruma, Gender Advisor Fairtrade International, Barbara
Crowther, Director of Policy & Public Affairs, Fairtrade Foundation. Moderated by
Per Söderberg, Svenska kyrkan/Church of Sweden
Arranged by: Svenska kyrkan

Lördag 3 oktober 14.00
Konsumenterna som påverkar – då och nu
I KF:s backspegel ser vi allt från matpyramiden, det första
lågprismärket Blåvitt till det första gröna varumärket Änglamark. Tillsammans med våra medlemmar har vi kämpat för en bättre dagligvaruhandel. Idag har vi och konsumentföreningarna 3,4 miljoner medlemmar.
Men hur kan de påverka? Och hur kan vi engagera medlemmarna?

Utsikten

Medverkande: Annica Rutgersson chef för Coop Medlem.
Arrangör: KF

Bortom bananerna – medvetna vardagsval
Ekomjölk och Fairtrade-bananer är redan självklara val för
många. Men hur är det med kläder, mobiltelefoner och kött?
Hur kan man göra mer medvetna val i sin vardag? Medveten Konsumtion ger
dig enkla verktyg som du kan ta med dig hem.

Insikten

Arrangör: Föreningen Medveten Konsumtion

Fair Trade hantverk för hållbar utveckling
Bilder och berättelser om hantverkarna och deras användning av naturfibrer för tillverkning av hattar och väskor. Konkreta exempel från ett av Afrikas allra fattigaste länder.

Musiksalen

Arrangör: La Maison Afrique FAIR TRADE

The story about the Fairtrade condom
Linnéstugan

Salvatore Pignataro tells about his journey from the fashion
houses in Europe to selling Fairtrade condoms in Germany.

Arranged by: Fair Squared and The House of Fair Trade

Det börjar med Fairtrade – om fattigdom
och klimatarbete
Om mänsklighetens stora utmaningar och övertamp.
Hållbar utveckling handlar inte bara om miljöfrågor. Klimatförändringar slår hårt mot fattiga delar av världen och rättvis handel är ett
enkelt och effektivt sätt för oss i Sverige att påverka utvecklingen mot ökad
hållbarhet och rättvisa.

Kyrksalen

Medverkar gör Pär Holmgren, meteorolog och föreläsare.
Arrangör: Studieförbundet Bilda

Lördag 3 oktober 15.00
Avslutning av Fair Trade Forum 2015
Avslutningen summerar forumet genom återkoppling från
sessioner. En panel blickar framåt och diskuterar utvecklingen
för Fair Trade. Fair Trade Fokus presenteras och stafettpinnen
överlämnas från Uppsala till Göteborg. En inspirationstalare
gjuter kraft i besökarna, som även får en uppvisning av
dansande bananer!
Medverkande: Maria Lövström, Nätverket Rättvis Handel,
Bertil Högberg, Fair Trade-veteran, Magdalena Streijffert,
generalsekreterare, Fairtrade Sverige, Erik Pelling,
kommunalråd, Uppsala kommun med flera.
Arrangör:
Nätverket Rättvis Handel och
Uppsala Fair Trade City
Kyrksalen
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Här kan du fika och äta Fairtrade!
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1. Café Kampanilen, Missionskyrkan. S:t Olofsgatan 40
2. Creperi Lemoni, S:t Olofsgatan 32 E (innergården)
Mikaels3. Hugos Kaffe med flit, Svartbäcksgatan 21 kyrkan
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4. Café REKOmmenderas Kulturcaféet, Sysslomansgatan 1
5. Café REKOmmenderas Teatercaféet, Stadsteatern, Kungsgatan 53
(öppet endast fredag)
6. Triller Mat och Bröd, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
7. Cajsas kök, Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4 (öppet endast fredag)

Vi har sortimentet av te som gör det lätt att handla
rätt till ditt café! Välkommen till föreläsningen
”Pioneers in fair tea” fredag klockan 10:00.
Här får ni höra teodlarnas berättelser.

www.housefairtrade.se • tel: 031-22 46 96

Handla rättvist!
Skål hjärtformad
i mässing
PRIS 129 kr

Kofta 100%
alpackaull
PRIS 1.095 kr

Ekologiskt kaffe
från Bolivia
PRIS 59 kr
Ekologisk olivolja,
Extra Virgin
PRIS 98 kr

Skallra groda
PRIS 149 kr

Vantar 100%
alpackaull
PRIS 299 kr

www.imfairtrade.se

foto: magnus aronson/ikon

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Kvinnor och flickor drabbas
hårdast. SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning, lån
och sparande samt hållbara jordbruksmetoder.

PG 90 01 22-3 | BG 900-1223
Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Fair Trade Forum 2015 arrangeras av

I samverkan med:

Tack även till: Coop, Fair Monkey, Fair Trade Center,

Fair Trade Återförsäljarna, Fair Unlimited, Lindvalls kaffe
och Sackeus.

Foto: MostPhotos och Fairtrade Sverige

Tack till våra sponsorer:

