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TEMA: Fair trade – rättvis handel

Handla
rättvist

Hej!
Det här numret handlar om att du och jag kan vara
med och påverka för att det ska bli en rättvisare
värld. Om vi är noga med vad vi handlar så är vi
också med och ser till att människor får det bättre.
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På sidan 3 och 8 förklarar vi mer vad rättvis handel
eller fair trade är. Om Simran i Indien kan du läsa på
sidan 4. Hon berättar vad det betyder för hennes
familj när föräldrarna får bra lön och har trygg arbetsplats.

Ingen ska skadas av sitt jobb
Det finns lagar som bestämmer
hur arbetsplatser ska vara. De som
ger människor jobb ska se till att
arbetarna inte skadar sig, inte jobbar
för länge och att de får så mycket
lön att den räcker till att betala hyra,
räkningar och mat.

När man handlar banan, kaffe och choklad kan man
tänka på att handla rättvisemärkt. För just inom dessa
områden besprutas växterna mycket och många har
dåliga arbetsförhållanden. Du kan göra egen glassbanan av rättvisemärkta produkter. Recept finns på
sidan 15.
Du kan vinna en fair trade-elefant om du skickar in
Rafiki-krysset som finns på sidan 14. På tidningens
baksida finns tips på hur du kan återanvända grejer
du har hemma. Gör något eget och mejla en bild till
Rafiki – och en handgjord tygelefant kan bli din!

Vet du vad detta märke betyder? Har du sett det på choklad eller på
bananer? Fair trade är engelska och betyder rättvis handel.
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Så är det inte i alla länder. En stor
del av de bananer som säljs i Sverige
har besprutats och jordbrukarna har
blivit sjuka. Jeans är av bomull och
tillverkningen har skadat både naturen och arbetaren. Den som tillverkat
byxan tjänar väldigt lite pengar –
men den som sålt byxan har tjänat
mycket. Det är orättvist!

Titta efter fair trademärkning

Om vi hjälps åt får vi en rättvisare värld!
Hälsningar
Rafiki
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Många som arbetar i fabriker i fattiga
länder får dålig lön och kanske måste
jobba alla dagar i veckan. Buller,
farliga maskiner, gifter, obekväm
arbetsställning och mycket annat
gör att arbetarna kan skada sig.
Därför är det viktigt att tänka på vem
som gjort sakerna vi köper. Ett sätt är
att titta efter en Fairtrade-märkning.
Då vet man att de som gjort saken
har bra arbetsvillkor, har fått en
bra lön och att deras barn kan gå i
skolan.

© Henry Hahne
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På www.rafiki.se kan du se kaffebönans väg – från planta till dryck.
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Simran går i skolan sex dagar i veckan. Hon är tolv år och
bor i Rishikesh i norra Indien. Simrans pappa är
bilmekaniker och mamman jobbar som sylärare på
en fair trade-organisation. Själv vill Simran bli
läkare när hon blir stor.

Indien

Simran –
indisk tjej i jeans

med mamma som jobbar fair trade
Staden Rishikesh ligger i en dal och är omgiven
av berg på nästan alla sidor. Mitt genom staden
rinner floden Ganges. Simran bor med sina
föräldrar i ett hus som de delar med tre andra
familjer. Hon har inga syskon men det bor
många andra barn i huset som hon leker med
varje dag.
– Min bästa vän heter Reshma, hon bor
här i närheten och vi hjälper varandra med
läxorna. Efter det brukar vi leka kurragömma
och hoppa hopprep, berättar Simran.

Simran
Bor: Rishikesh, Indien
Ålder: 12 år
Familj: mamma Vimla och
pappa Pushkar
Gillar: leka kurragömma och
hoppa hopprep
Vill bli: läkare
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På BGS får kvinnorna jobba så mycket eller
lite de vill så att de samtidigt kan se till att
familjen har det bra.
Simrans mamma Vimla har jobbat på BGS i 14
år. När hon började här kunde hon ingenting
om textil eller fair trade. Hon fick först lära sig
handvävning och när hon jobbat som vävare
ett tag fick hon studera sömnad. Nu har hon
blivit lärare i sömnad. För det mesta syr kvinnorna på BGS väskor och kassar i jute som
är ett miljövänligt material. Ibland har de
också möten där de pratar om fair trade och
hur alla måste hjälpas åt för att ta hand om
miljön.

Simrans mamma heter Vimla. Hon jobbar på
organisationen Bhartiya Gramotthan Sanstha,
BGS, där hon lär kvinnor att sy. BGS jobbar
för att det ska vara rättvis handel,
fair trade, och försöker ge fler
Simrans klasskompisar tvättar händerna innan lunchen.
människor i Rishikesh-området
högre lön. Bland annat utbildas
kvinnor i vävning, stickning och
sömnad. Efter utbildningen kan de
själva göra saker som de kan sälja
eller också kan de få ett jobb. I
mindre städer i Indien är det vanligt
att mamman i familjen sköter om
hem, barn och kanske även farmor
och farfar i stället för att gå till ett
vanligt jobb. Då har familjen bara
pappans lön att leva på och det kan
vara svårt att få pengarna att räcka
till.

5

Simran lär sig cykla. Det är hennes mammas
arbetskamrater som hjälper till.

Fair trade-produkter som säljs i Sverige.
FOTO: ANNA B SILBERSKY

– Att jobba på BGS har gett mig självförtroende.
Förut var jag rädd att gå ute själv men nu kan
jag gå vart som helst. Jag har också lärt mig att
prata inför folk och att dela med mig av det jag
kan till andra, säger Vimla.
Vimla är också stolt över att bidra till
familjens inkomst så att hon, hennes man
Pushkar och Simran kan leva under bra förhållanden och planera för framtiden.
Simran vill bli läkare och gillar matte bäst av alla
ämnen i skolan. Hon har precis börjat i 6:e klass
och har 44 klasskamrater. I Simrans skola går
det bara flickor, pojkarna går i en annan skola
bredvid.

Simran med sina grannkompisar Kanika, Rishab,
Khushi och Shiven.

– Här går man i skolan på lördagar också. Vi
har veckan uppdelad så att det blir tre dagar för
läsning och tre dagar för praktiska övningar,
berättar Simran.
På lunchrasten springer alla barnen ut för att
tvätta händerna på gården. De hjälps åt att hälla
vatten åt varandra. Det är viktigt att tvätta sig
eftersom de sedan samlas i klassrummen och
äter ur sina medhavda lunchlådor med bara
händerna. Simran gillar bäst linsgryta med ris.
I skolan har alla flickorna likadana skoluniformer så att man ska känna gemenskap och
inte bli utanför om ens familj inte har råd med
så fina kläder. Men när Simran kommer hem
byter hon om till andra kläder. Hon tycker bäst
om att gå klädd i t-shirt och jeans.
Text: Malin Bobeck, praktikant för IM i Indien/
Sofia Denzler
Foto: Malin Bobeck

Fair trade gör
världen mer rättvis
Fair trade innebär att människor som arbetar i fattiga länder
får en rättvis lön och bra arbetsförhållande.

Fair trade ger barn möjlighet
att gå i skolan
Biståndsorganisationen IM vill göra världen bättre
och mer rättvis. Ingen ska vara fattig eller känna sig
utanför. De arbetar för att alla barn ska kunna gå i
skolan, också de som är fattiga eller har ett funktionshinder. IM vill också att vuxna ska ha ett arbete
så att de kan köpa mat, kläder och annat familjen
behöver.

IM-elefanten
IM köper saker från fattiga människor runt om i
världen. Sedan säljer de sakerna i sina affärer här
i Sverige. Bland annat säljer de IM-elefanten från
sydvästra Indien. Elefanterna görs av människor som
haft sjukdomen lepra som har svårt att få ett annat
jobb. De har en rättvis lön och bra arbetsförhållande
tack vare att vi i Sverige köper elefanterna.
Text: Linus Edlund

Fundera på:
1 Vad betyder det för Simrans familj
att mamman jobbar med rättvis
handel?

Simrans mamma Vimla till höger och hennes kollega
Maya hjälps åt att mäta och klippa. Sysalen har inga
väggar eftersom det är så varmt att det inte behövs.
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Vinn elefant

2 Var är de kläder du har på dig
i dag tillverkade?
Simrans mamma Vimla syr kläder och företaget är fair trade. FOTO: MALIN BOBECK

Du vet väl att du kan vinna en fair trade-tygelefant
om du gör Rafikis kryss i slutet av tidningen eller är
med i utmaningen på baksidan!
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kan överleva. När man blir gammal och inte
kan jobba mer ska man få pensionspengar.
Dyrare varor – rättvis lön

Varor som kommer från rättvis handel är ofta
lite dyrare. Det är för att de som jobbar med
varorna ska få en lön som går att leva på.
Miljövänligt

Rättvis handel ska vara snäll mot miljön. Man
ska inte använda gifter som skadar människorna och naturen. De som jobbar ska få arbetskläder som skyddar dem.
Får bestämma

Arbetarna ska få vara
med och bestämma.
Man ska kunna tala
om när något är
fel. Tjänar företaget
mycket pengar ska
arbetarna få vara
med och dela vinsten –
inte bara de som äger företaget.

Uma jobbar som sömmerska
på Mesh i Indien. Här syr hon
på ett öra på en tygelefant.
FOTO: MESH

Så funkar
rättvis handel
Ser du människan som vinkar åt dig i fair trade-märket här bredvid?
Den lilla svarta cirkeln är huvudet. Den glada hälsningen är från dem
som jobbar med bananerna, chokladen eller de andra fair trade-varorna.
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Bra arbetsplats

Leva ett bra liv

Rättvis handel ska ge en bra arbetsplats utan
gifter och farliga miljöer. Människor ska ha
en lön som går att leva på och man ska inte
behöva jobba för många timmar. Rättvis
handel ska vara rättvis!

Om föräldrarna jobbar inom rättvis handel
ska barnen kunna gå i skola och hela familjen
få sjukvård. Rättvis handel ska ge arbetarna
sina mänskliga rättigheter. Är man sjuk och
inte kan jobba så ska man få pengar så man

Andra viktiga
märkningar
Hur kan vi handla smart? Genom att bättre
veta vad vi handlar kan vi hjälpa andra, naturen – och oss själva – att må bättre!
Att handla ekologiskt är snällt
mot naturen. Krav-märket finns
på mat som är ekologiskt odlad
och man arbetar för att både
djuren och odlarna ska må bra. Odlingen ska
inte påverka klimatet på ett dåligt sätt.
Svanen hjälper oss att veta hur en
vara vi ska köpa blivit tillverkad.
Svanen visar att varan är framställd på ett miljövänligt sätt. Den
märkningen kan man kolla om man
ska köpa fönster, tvätta bilen, tvätta
kläder och mycket annat.

Funktionsnedsatta får jobb

Rättvis handel ska vara rättvist mot alla. I
många länder kan inte funktionsnedsatta få
jobb. De har också rätt till utbildning och jobb
så att de kan leva ett bra liv. Inom rättvis handel
anställs även funktionsnedsatta.
Byn får skola och sjukvård

Barn ska inte jobba i stället för att gå i skolan.
Barn har rätt till vuxna som tar hand om dem
och tjänar pengar till familjen. Rättvis handel
ska hjälpa hela familjen. Är det många i byn
som jobbar på samma företag ska företaget
hjälpa byn att ha en bra skola och sjukvård.
En del bönder odlar och jobbar som ett fair
trade-företag, men de har valt att inte ansluta
sig till fair trade-märkning för det är ganska
dyrt. När man ska kontrollera att företag följer
alla regler kostar det pengar för företaget.
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Skördefest på skolan

– Vi pratar quechua – fast när vi är tillsammans
med andra pratar alla spanska i stället.
Skördefesten firas när skörden är klar – först
i skolan och sedan fortsätter festen hemma på
kvällen.
– Det är viktigt att alla hjälps åt vid skörden.
Får vi mycket skörd har vi mat för hela året och
kan sälja på marknaden. Alla är glada och stolta
när allt är klart och pappa blir på bushumör,
avslöjar David.

Chokladfrukt
till frukost
Utanför Davids och Marias hus finns höga kakaoträd. De gulvita kakaofrukterna
har mognat och plockats. Av dem har familjen gjort kakaomassa och kakaosmör.
Hemma hos David och Maria dricker de kakaodryck till frukost, innan de tar skolbussen till
skolan. Kakaomassa läggs i en kopp varmt vatten,
men Maria vill hellre ha varm mjölk. Till den äter
de tortillas, ett gott majsbröd.
På Davids och Marias skola är det fest i dag.
Alla skolor i Guatemala har skördefest. Då spelar man teater, sjunger och klär sig i traditionella kläder.
– Det är roligt att ha samma kläder som mormor alltid har på sig. Då ser alla vilken maya-släkt
jag tillhör, säger Maria.
Här i landet finns det olika släkter och folk och
de pratar många olika språk.
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David och Maria hjälper sina föräldrar när kakaofrukten ska skördas. En del av deras kompisar åker iväg med sina familjer för att jobba på
stora plantager för att tjäna pengar. De barnen
missar skolan. Under senare år har man upptäckt
att barnarbete är vanligt i kakaoodlingar.
Fair trade-choklad kommer oftast från familjeodlingar som jobbar tillsammans i kooperativ. De
har fair trade-regler och det kontrolleras att inga
barn jobbar där.
Om familjer som odlar kakaofrukt hjälps åt
att sälja skörden tillsammans kan de få bättre
betalt. De kan också bestämma själva, till exempel att de inte ska använda gifter och om de vill
bli ett fair trade-företag. Precis som Davids och
Marias familj!
Text: Bitte Arréhn Foto: Bitte Arréhn och Istockphoto

Kakao
KAKAOBÖNA
Inuti kakaofrukten finns mandelstora frön
som kallas bönor. De får jäsa under bananblad i värmen och sedan får de torka och
rostas i ugn.

KAKAOMASSA
De rostade bönorna
krossas och mals till
kakaomassa. Massan upphettas och
formas till bitar som
man sedan lägger i
varmt vatten – och det
blir en chokladdryck.

KAKAOPULVER + FETT

Visste du att…
…för länge sedan kom spanjoner till Sverige
med kakao. Spanjorerna hade smakat
chokladdryck i Sydamerika och den spreds
sedan över hela världen. Chokladdryck var
det lyxigaste man kunde dricka i Europa på
1600-talet.

För att kunna göra kakaopulver pressas
fett ur kakaomassan. Fettet blir kakaosmör
och det används när man gör vit choklad,
bakar, lagar mat eller till hudcrème.

CHOKLAD
För att göra
choklad används
kakaomassa och
socker. I Sverige äter vi
i genomsnitt sju kilo choklad per person och år.
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Växt

– bra, men också miljör isk
Bomull är det vanligaste materialet i våra kläder. Bomull är egentligen bra – men ofta får
människor jobba hårt, har dåligt betalt – och mycket gifter används vid odling.
Vill du vara med och påverka så att fler får bättre arbetsförhållanden? Fråga efter
fair trade-bomull i affären. Om vi är många som frågar väljer butikerna att köpa in mer
fair trade-plagg.

Från odling till färdiga jeans

Hur blir man klimatsmart?

Hälften av all textil som används i dag är gjord
av bomull. Bomull växer på stora fält. Plantan
behöver värme, mycket vatten och näringsrik
jord. När blomman har vissnat bildas en kapsel, stor som en valnöt. När kapseln spricker
ser man den vita bomullen. Den skördas med
maskin eller för hand. Bomullsfibrerna rensas
och frön, stamdelar och blad
tas bort med hjälp
av en maskin.
Bomullsfibrerna
tvättas och torkas.
Man pressar dem
sedan i stora balar
och kör dem till
en textilfabrik. Av
en bal kan man få
200 par jeans.
I fabriken blandas fibrerna från olika balar
och sedan tvättas de igen. Man tvinnar tunna
trådar av bomullen så att det går att väva tyger
av dem.
Tygerna skickas sedan till fabriker för att
färgas. Man skär ut bitar i tyget med hjälp av
mallar och bitarna sys ihop till kläder. Det kan
bli en t-shirt, ett par jeans eller något annat
plagg.

När du handlar kläder kan
du titta efter märkningen Bra
Miljöval. Ekologiskt odlad
bomull kan verka bra, men
marken räcker inte till för att
odla all bomull som behövs.
Hos miljömärkta plagg kontrolleras vilka kemikalier som används. Man
har då ställt miljökrav på tillverkningen,
från råvara till färdigt plagg.
Det bästa är att återanvända de plagg
som redan finns.
Istället för bomull

Hampa och bambu är bra
alternativ till bomullen.
De odlas utan gifter.
Men bearbetningen av
bambu kan vara miljöfarlig.
Hampa är ett material
som används utan bekämpningsmedel. Det är inte lika
mjukt som bomull.
Kanske har du några kläder av
hampa eller bambu?

Bam

butr
äd

Text: Teresia Hördegård
Foto: Bitte Arréhn och Istockphoto

Hur påverkas människor och miljö?

Plantan kräver mycket vatten – som i stället
borde användas som dricksvatten. För att få
fram ett par jeans har det gått åt flera tusen
liter vatten vid odling och tillverkning.
För att plantan inte ska bli angripen av
insekter eller sjukdomar används stora
mängder bekämpningsmedel. Gifterna
går ner i marken och sedan ut i vattnet.
Jordbruksarbetarna och de som
arbetar i fabrikerna utsätts för farliga gifter.
Många i fattiga länder har inte råd med munskydd, gummihandskar och stövlar. Väldigt
många jordbruksarbetare dör varje år av
kemikalierna.
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TIPS:
Så sparar du
på bomullen
• Köp på secondhand eller köp
kläder av återvunnet material.
• Laga och sy om kläder. Ett par
jeans kan bli en kjol.
• Köp färre kläder, men av bättre
kvalitet. De kläderna håller
längre.
• Använd dina kläder längre.
• Låna kläder av en kompis –
eller byt med varandra!
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Du kan vinna en fair trade-tillverkad
elefant från Indien!
Senast 18 september 2015 vill vi ha din lösning.
Ta gärna en kopia på sidan så du inte behöver
klippa sönder tidningen.
Skicka din lösning till Rafikikryss 3-2015”,
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Glöm inte skriva namn och adress. Den 22 september presenteras vinnarna på www.rafiki.se
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Rafiki nr 80 (3-2015)
Fair trade – rättvis handel
Världen är full med nya kompisar!

Rafiki betyder kompis på språket swahili. Skoltidningen passar för barn i de tidigare skolåren och
tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i
världen, visar på likheter och olikheter och lyfter
barns rättigheter.
Prenumerationspris per år (4 nr) inkl frakt och
moms.

Gör din egen

Glassbanan
Du kan enkelt göra en jättegod glass –
av banan, choklad och egen topping!
Så här gör du:
Använd choklad och bananer från fair trade. Dela bananerna på mitten, tryck i en glasspinne och ställ in dem i
frysen cirka 2 timmar.
Förbered toppingen. Du kanske kan hitta både fair tradeoch ekologiska produkter? Det finns ekologisk kokos, havregryn och solrosfrön.

Eva
Ros

Kan du lösa Rafikikrysset?

Dela
mitt i...

FOTO: TERESIA HÖRDEGÅRD

Konstruktion: Gunnel Rylander Illustration: Camilla Sköld

Krysset

Recept

Du kan vinna
en fair tradetillverkad
elefante från
Indien!

Här är fyra olika toppingar:
1. Krossad polkagris.
2. Kokos.
3. Rosta kokos, havregryn, solrosfrön
och hackade nötter tillsammans med
flytande honung. Sätt ugnen på 225
grader och häll ingredienserna i en
ugnsform. Rosta i ca 7 minuter.
4. Om du tål nötter kan du rosta
hackade hasselnötter 7 minuter i
ugnen på 225 grader.
Smält chokladen över vattenbad.
Doppa bananerna i chokaden och
sedan i toppingen.

Mums!

1 ex
per utgåva
50 kr
30 ex
per utgåva 250 kr
100 ex per utgåva 800 kr
Tidningen kommer i januari, mars, augusti
V ärl
och oktober.
den är full med nya
kompisar!

Har ni frågor eller önskar annat antal tidningar
än ovan är ni välkomna att höra av er på
0383-46 74 50 eller läs mer på www.rafiki.se.
Erikshjälpen och IM står bakom Rafikiprojektet.
Informatörer är ute i skolor och berättar om
barns lika värde och skapar kontakt mellan barn
i Sverige och i andra länder. Arbetet bygger på
barnkonventionen. Tillsammans med skolklasser
gör Rafiki insatser för barn som inte har det så bra.
Då får barn i Sverige se att det går att förbättra
världen.
Rafiki stöds av Sida genom Svenska
Missionsrådet.
Erikshjälpen och IM arbetar för barn och vuxna
runt om i världen. En av våra viktigaste uppgifter
att se till att barn får gå i skola. De får också bra
mat och sjukvård.
Kontakta gärna våra informatörer för besök,
ring 0709-37 33 06 eller 0709-37 33 08.
Utgivare: Erikshjälpen och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se
Ansv.utgivare: Daniel Grahn
Redaktion: Camilla Sköld, Andreas Hallman,
Bitte Arréhn, Henry Hahne, Teresia Hördegård
och Linus Edlund
ISSN 1401-4335 *
Layout: Gilla Design
Tryck: ÅkessonBerg
Rafiki är tryckt på Svanenmärkt papper
med Svanenlicensierad produktion.

www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se
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Återanvänt!

Det finns många sätt att spara på jordens resurser och leva på ett sätt som
är mer hållbart. Rafiki har sett några roliga grejer. Kanske något för dig?

Tangenter
i örat

Kul på hjul

En skrotad dator innehåller många delar som
lämnas till återvinning.
Innan datorn skrotas,
spara tangenterna! Gör
annorlunda örhängen
eller annat med favoritbokstäverna.

Pimpa cykeln med smala tygremsor. Trä
dem mellan ekrarna och blanda färger
du gillar. Kolla att tygremsorna sitter fast!

Jeansväska

Beskrivning
på hur du kan sy
en väska finns på
www.rafiki.se

När jeansen är för
små eller har lagats
för sista gången
– släng dem inte!
Av gamla byxor,
skjortor eller överkast kan du sy en
väska – helt i egen
design.

Tidningsväska

CD-skivor blir
glasunderlägg
Gör egna glasunderlägg
som skyddar bordet. Med
lite lim och äggskal på en
cd-skiva som inte längre
används får du snyggaste
mönstret.

i
Nästa Rafik
ktober
kommer i o
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Tidningspapper viks till
långa remsor, flätas ihop
till stora stycken och sys
sedan ihop till väskor. Bär
hem dagens mat i gårdagens nyheter.

Förvandla skräp till pengar
I Indien finns ett projekt som kallas From Trash to Cash.
Det betyder ungefär: Förvandla skräp till pengar. Det som
slängts görs om till något nytt och säljs. På så sätt tjänar
människor pengar samtidigt som man är rädd om jordens
resurser. Fiffigt, eller hur?

Skicka in återvinningstips och vinn!
Skicka in en bild på något du gjort om, så läggs det
upp på Rafikis webb. Gå in på www.rafiki.se och skicka
in ditt tips senast 18 september. Du kan vinna en
fair trade-elefant.

www.rafiki.se

