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Fair Flowers Fair Plants (FFP) är en relativt ny
märkning som togs fram 2006 i samarbete med
organisationen International Labor Rights Forum
(ILRF) med huvudkontor i Washington, USA.
Organisationen säger sig vara en förespråkare
för de arbetande fattiga runt om i världen.
Bakgrunden var att kvinnor i
snittblommebranschen i Ecuador och Colombia
utsattes för höga nivåer av giftiga
bekämpningsmedel och diskriminerades på
arbetsplatserna med bl.a. sexuella trakasserier.

FFP hävdar på sin svenska hemsida att
snittblommor och krukväxter som kommer från
anslutna odlare ”sköter sina företag på ett sätt så
att de uppfyller höga krav både när det gäller
miljömässiga och sociala förhållanden.”

Odlarna certifieras och måste lämna
regelbundna rapporter och utsättas för
inspektioner, både schemalagda och oanmälda.
Certifieringen är uppdelad i två delar:

 Miljömässig certifiering som utgår från en
standard som kallas MPS-A (Milieu
Programma Siertelt), en internationell
organisation för märkning för den
hortikulturella branschen.

 Social certifiering som innebär att
företaget ska leva upp till kraven i en
internationell uppförandekod.

Det räcker för en producent att klara en av
certifieringarna för att få använda märkningen,

men de måste lova att uppnå kriterierna i den
andra inom ett år.

Den sociala certifieringen definieras i tio punkter:
 Föreningsfrihet och rätt till kollektiva

förhandlingar
 Rättvis behandling och förbud mot

diskriminering
 Lön man kan leva på (minst nationell

minimilön eller branschbestämd lön som
ska räcka till grundläggande behov)

 Arbetstiden ska vara högst 48 timmar per
vecka, max 12 timmars övertid

 En hälsosam och säker arbetsplats
 Ansvarsfull och minimal användning av

bekämpningsmedel
 Anställningstrygghet (fasta anställningar

med kontrakt)
 Miljöskydd
 Barnarbete förekommer inte
 Inget tvångsarbete

När det gäller miljökriterierna tillåts
växtskyddsmedel och kemikalier, men omgärdas
av en rad bestämmelser och biodynamiska
metoder rekommenderas.
En lång rad kemikalier är ”icke önskvärda” och
en annan lista tar upp sådana som misstänks
vara cancerframkallande.

Kontroller utförs av en särskild grupp som sätts
ihop av flera parter. Lokala fackliga
organisationer anslutna till IUF, International
Union of Food Workers (Internationella
Livsmedelsarbetarfacket) och NGO:er (Non



Governmental Organizations) har rätt att utse
var sin företrädare.
Styrdokumentet man använder sig av heter: FFP
Review Committee, Benchmark Dokument för
certifieringsorganisationer och program att
användas för Fair Flowers Fair Plants
märkningen och finns på hemsidan, sen nedan!

När kronprinsessan Victoria och Daniel vigdes i
Storkyrkan i Stockholm 19 juni 2010 bestod
blomsterdekorationerna i kyrkan, enligt
brudparets önskemål, av Fair Flowers-märkta
blommor.
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