
 
 

Engagera dig tips från Fair Trade Återförsäljarna 

 

Driv en Fair Trade Kiosk 

En Fair Trade Kiosk är en mobil säljenhet som bl.a. finns i världsbutiker och skolor. I en 

Fair Trade Kiosk finns enbart Fair Trade produkter och information om rättvis handel. 

Kiosken är ett smart sätt att nå ut på tillfälliga marknadsplatser som mässor och 

konserter, och den kan också vara ett bra alternativ för dig som är intresserad av att bli 

en aktör inom Fair Trade men inte av att starta en hel butik. Konceptet är framtaget som 

ett verktyg för unga att nå unga med kunskap och produkter inom Fair Trade.   

Fair Trade Kiosk är ett utmärkt sätt att arbeta med hållbart 

entreprenörskap i skolan. Det tillhörande materialet kan 

användas direkt i undervisningen och är läroplansanpassat och 

aktuellt. Själva kiosken kan till exempel användas som grund 

för Ungt Företagande, istället för den vanliga skolcafeterian 

eller som mobil kiosk vid temadagar och event. Till kiosken 

får varje skola informationsmaterial, film och trycksaker om rättvis 

handel. Dessutom, och inte minst, finns ett omfattande och 

lättanvänt studiematerial som riktar sig till lärare och elever vid 
gymnasieskolor. 

Handla dina presenter i en världsbutik  

En rättvis present är alltid något extra. Besök en av Sveriges drygt 40 butiker från 

Jokkmokk i Norr till Ystad i söder och välj din favorit att ge bort. Du hittar enkelt samtliga 

Sveriges världsbutiker via: www.varldsbutikerna.org, under fliken ”Våra butiker”. 

Glöm inte att berätta vart du köpt den fina presenten för de andra på festen. Du kanske 
producenten som gjort produkten får en ny beställning om varan du köpt säljer bra! 

Håll chokladprovning med Fair Trade choklad 

Rättvist handlad choklad är god – i dubbel bemärkelse! Anordna en provsmakning av 

rättvist handlad choklad och passa samtidigt på och berätta om kakaoodlarnas situation! 

Ett tips kan vara att njuta av choklad från Divine och berätta om det fantastiska 

kakaokooperativet Kuapa Kokoo i Ghana! Eller varför inte smaka på Equales 

chokladmuffins, bakade av Condeco Bakery där kakao från Dominikanska Republiken och 

råsocker från Paraguay bygger upp de ljuvliga smakerna! 


