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”Genom handel vill IM Fair Trade stärka
människor så att de själva kan ta sig ur
fattigdom och utanförskap.
Därför är människorna bakom varorna och
deras arbetsförhållanden, arbetstider, löner och
rättigheter, alltid i centrum för oss”.
IM Fair Trade bedriver handelssamarbeten för
en rättvisare värld.
När du köper varor hos IM Fair Trade ger du
försörjning, trygghet och självständighet till
människor som lever i fattigdom och
utanförskap.
IM Fair Trade är
medlem i World Fair
Trade Organization,
WFTO, och
motverkar
barnarbete,
diskriminering, dåliga
arbetsförhållanden
och produktion som
är farlig för människor
och miljö.
Handel för IM är en form av hjälp till självhjälp,
och går ofta hand i hand med sociala insatser.
Producenterna får till exempel tillgång till
hälsovård, utbildning, barnomsorg och deras
barn får gå i skolan.

IM Fair Trade bedriver handel genom ett
nätverk av enskilda hantverkare, småskaliga
samarbetspartners och regionala
producentorganisationer. Många producenter
har startat med IMs stöd. Relationerna mellan
IM Fair Trade och producenterna ska präglas
av långsiktighet, öppenhet och ömsesidig
respekt.
IM Fair Trade är en del av den globala rättvis
handelrörelsen, som verkar för att alla, du och
jag, ska bli medvetna om den roll vi spelar som
konsumenter.
IMs handelssamarbete: Så funkar det
IM Fair Trade är en del av
biståndsorganisationen IM, Individuell
Människohjälp, vars insatser för att förbättra
människors levnadsvillkor ofta är vad man kan
kalla traditionella biståndsinsatser.
Som att se till att barn får lära sig läsa och
skriva, säkra tillgången till rent vatten m.m.
Ibland är det bästa att satsa på
inkomstgenererande projekt, dvs insatser som
ger försörjning och sysselsättning, vilket i sin tur
skapar värdighet och oberoende av fortsatt
bistånd. Det kan handla om tortillaförsäljning,
hönsuppfödning, fruktodlingar eller annat som
ger inkomster från försäljning på den lokala
marknaden.

I en del fall är de inkomstgenererande projekten
inriktade på produktion av hantverk eller andra
varor som kan säljas på export, till t ex Sverige.
Då är varorna en del av IM Fair Trades arbete
och insatsen hamnar under rubriken handel
snarare än bistånd.

IM kontrollerar att tillverkningen sker i enlighet
med WFTOs kriterier för rättvis handel, och
motverkar barnarbete, dåliga
arbetsförhållanden, användning av miljöfarliga
färger med mera. Sedan packas varorna och
blir skeppade till Sverige med båt.
Oavsett om det handlar om bistånd eller handel
strävar vi alltid efter att våra samarbetspartners
ska bli självständiga och klara sig utan IM.
Inom den globala rättvis handelrörelsen hävdas
ibland att det är skillnad mellan rättvis handel
och bistånd, frasen ”trade not aid” är vanlig. IM
menar istället att rättvis handel och bistånd
kompletterar varandra eftersom båda har som
mål att förbättra livsvillkoren för människor i
utsatta situationer.
IMs ambition är alltid att våra
samarbetspartners ska bli självständiga och
oberoende. Därför arbetar vi tillsammans med
våra partners för att utveckla produkterna vad
gäller kvalitet och design. Vi bidrar också till att

stärka deras organisationer och förbättra
arbetsförhållandena.
Det här kan du göra hos IM Fair Trade
Handla!
Handla rättvisa varor i någon av IM Fair Trades
butiker
eller genom vår webbshop,
http://www.imfairtrade.se – Sveriges enda
Rättvis handel webbshop!
Skicka Rättvisogram
Sprid glädje till vänner och bekanta, och ge
samtidigt utsatta människor försörjning och
framtidstro. När du skickar ett Rättvisogram ger
du någon du tycker om en rättvis vara från IM
Fair Trade och skickar med en personlig
hälsning.
Bli butiksvolontär
Alla IM Fair Trades butiker drivs av engagerade
volontärer. Vill du bli en av våra butiksvolontärer
är du välkommen att kontakta oss. Hjälp till
någon gång då och då eller flera timmar varje
vecka.
Bli IM Fair Tradeambassadör
Få fler att välja fair tradevaror! Som IM Fair
Tradeambassadör kan du påverka så att fler
väljer fair tradevaror genom att t.ex. föreläsa,
informera, arrangera studiecirklar eller sälja på
julmarknader m.m. ´

