Nätverket rättvis handel
Nätverket rättvis handel är ett nätverk av
aktörer i Sverige som på olika sätt arbetar för
att öka den rättvisa och etiska handeln.
Medlemmarna i detta nätverk omfattas av samt
ställer sig bakom följande definition av Rättvis
handel:
Rättvis handel är ett handelssam-arbete,
baserat på dialog, öppenhet och respekt som
verkar för en rättvisare världshandel. Det
bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda
bättre handelsvillkor och garantera rättigheter
för marginaliserade producenter och arbetare framförallt i Syd. Organisationer för rättvis
handel med stöd av konsumenter aktivt
engagerade i att stödja producenter, att öka
medvetenheten och kampanj-arbete för
förändringar i de regler och den praxis som
den konventionella internationella handeln.



Skapa fysiska och virtuella
mötesplatser mellan olika rättvis
handelsaktörer och underlätta möten
med nya intresserade av etisk och
rättvis handel.



Stärka kommunikationen och
samverkan mellan aktörer som på olika
sätt arbetar med rättvis handel i
Sverige.
Skapa en Internetbaserad
lärgemenskap för redan aktiva och
andra intresserade, en mötesplats som
möjliggör intensifiering av samtal,
skapande och utveckling av kunskap
och verktyg för förändring. Detta
uppnås genom en hemsida som samlar
information om rättvis handel och de
olika aktörerna.



Denna definition antogs i december 2001 av
de stora organisationerna för rättvis handel
FLO, WFTO och EFTA. Sedan dess har
definitionen erkänts av Europaparlamentet
(2006), Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (2009) och Europeiska
kommissionen (2009).

Det är inte nätverkets uppgift att bedriva
kampanjarbete eller uttala sig i media.
Däremot vill nätverket förenkla möjligheterna
för aktörerna i nätverket att vid sidan om
nätverket koordinera sitt arbete för rättvis
handel och eventuellt bedriva gemensamma
kampanjer.

Nätverket rättvis handels syfte är att stärka
rättvis handelsrörelsen genom att:

Nätverkets verktyg - fysiska mötesplatser
Fair Trade Forum är en årlig mötesplats för
alla rättvis handelsintresserade. Den fungerar
dels som en mötesplats för olika rättvis
handels aktörer men också som en möjlighet
att nå ut till intresserade på olika ställen i
landet.



Höja allmänhetens kunskaper om
rättvis handel i stort och tydliggöra
mångfalden av aktörer och metoder
inom etisk och rättvis handel

För att öka antalet mötesplatser lokalt och
nationellt kring rättvis handel ska nätverket
stimulera till gemensamma insatser och
underlätta för samverkan mellan medlemmar
för att sprida kunskap och engagera nya
aktiva. Samverkan ska vara ett sätt att samla
resurser och ge ökat engagemang för en
rättvisare handel. Samverkan ska vara ett sätt
att samla resurser och ge ökat engagemang
för en rättvisare handel. Samverkan lokalt bör
också stimuleras då aktörer tillsammans ger
bättre underlag för aktiviteter.
World Fair Trade Day och Fair Trade Fokus är
tydliga dagar att samverka kring. Tillsammans

kan även nätverkets medlemmar också agera
under andra mötesplatser som skapas där det
finns intresse av att lyfta fram rättvis handel
som ett verktyg för förändring. Det kan t ex
vara Almedalsveckan, Bok- och
Biblioteksmässan, MR-dagarna, Schysst jul
eller regionala och lokala aktiviteter.
Medlemskap
Ladda ner ett dokument som beskriver vad
medlemskapet innebär genom att klicka här>.
För mer info http://www.rattvishandel.net/Home.aspx

