
 

 

 

      WFTO:s riktlinjer kring ekologi & miljöhänsyn 

      – Åtaganden medlemmar måste göra 

 

 

 

 

Hur arbetar WFTO för en hållbar miljö? 

WFTO arbetar aktivt för att produktionen i Syd ska bli mer miljövänlig. Inom rättvis 

handel ligger fokus främst på den enskilda människan och dess situation men även 

miljöhänsyn är viktigt. Med miljöhänsyn menas bland annat användning av lokala 

råvaror, förbud mot olagliga kemikalier och stöd till de som vill ställa om sin produktion 

till ekologisk.  

 

Medlemmarna i WFTO åtar sig att:  

 Kontinuerligt förbättra miljöeffekterna av produktion och handel. 

 I möjligaste mån använda återvunnet material eller material som är biologiskt 

nedbrytbart för förpackningar. 

 Frakta varor med båt om så är möjligt.  

 Utesluta olagliga kemikalier i produktion och produkter.  

 Reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruksarbetet.  

 Distribuera livsmedel utan livsmedelstillsatser. 

 Distribuera ekologiskt odlad mat.  

 Maximera användningen av råvaror från hållbart förvaltade källor.  

 Använda produktionsteknik som syftar till att minska energiförbrukningen. 

 Öka användningen av förnyelsebara energikällor.  

 

Genom att följa ovanstående principer hjälper medlemsorganisationerna till att skydda 

miljön, återställa utarmade naturresurser och möjliggöra en hållbar försörjning för små 

producenter och deras samhällen. 

 

Vilka bekämpningsmedel är förbjudna enligt WFTO:s principer? 

WFTO följer regler från den internationella standarden ”Codex Alimentarius standards on 

Pesticide residues in Food”, vilken syftar till att ta fram gränsvärden för rester av 

bekämpningsmedel. Även riktlinjer vad gäller livsmedelstillsatser regleras utifrån ”Codex 

Alimentarius standards on Food additives”. Syftet med denna standard är att ta fram och 

godkänna acceptabla nivåer för individuella livsmedelstillsatser.  Båda dessa standarders 

omfattar flera hundra förbjudna tillsatser. Bakom dessa standarders står FAO, FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation och WHO, Världshälsoorganisationen. För 

ytterligare information rekommenderar vi: www.codexalimentarius.net 

 

Vilka kemikalier och farliga ämnen är förbjudna enligt WFTO? 

Enligt WFTO så får inte färg innehålla färgämnet AZO och textilier ska vara fria från giftet 

PCP.  Keramik måste vara fritt från kadmium och bly, smycken ska vara nickelfria, 

läderprodukter måste vara fria från krom och leksaker ska vara CE-märkta. En CE-märkt 

produkt innebär att tillverkaren/importörern intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- 

och säkerhetskrav. En CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. Mer information om 

CE-märkta produkter finner du på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se  

 

Vad är WFTO:s ståndpunkt om genmodifierade grödor (GMO)? 

Genetiskt modifierade organismer och grödor är inte förenliga med principerna för 

ekologisk produktion, vare sig vid odling, tillverkning eller bearbetning och godtas därför 

inte enligt riktlinjerna. Även här utgår WFTO:s grundkrav från Internationella standarder, 

Codex Alimentarius Standards, och följer därmed ”Codex Alimentarius guidlines on 

organic food”. 

 

 
Källa: www.wfto.com 


