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Här hittar du schyssta rosor i Halmstad
inför alla hjärtans dag
Alla hjärtans dag är den dag på året vi svenskar köper allra flest rosor –
mellan 4 och 5 miljoner. Det är fyra gånger mer än en vanlig dag. Det många
inte vet är att en stor del av de rosor vi köper i Sverige kommer från
utvecklingsländer med utbredd fattigdom som till exempel Kenya och
Ecuador. När vi köper dessa rosor kan vi bidra till fler arbetstillfällen i dessa
länder, men samtidigt är det allt för ofta underbetalda arbeten med usla
arbetsvillkor.

Sedan 2007 har Fairtrade-märkningen funnits på rosor i Sverige. Fairtrademärkningen innebär att de anställda på rosodlingarna får bättre ekonomiska
villkor och grundläggande rättigheter som till exempel anställningskontrakt,
rätt till sjukledighet, mammaledighet etc. De Fairtrade-märkta rosorna blev
till en början en stor framgång, men sedan finanskrisen har alltför många
butiker slutat ta in de Fairtrade-märkta rosorna, vilket har gjort det svårare
att hitta schyssta rosor inför alla hjärtans dag.

På Fairtrade Sveriges hemsida kan konsumenter inför alla hjärtans dag hitta
butiker som säljer Fairtrade-märkta rosor.

I Halmstad finns Fairtrade-märkta rosor hos bland annat Plantagen på
Kundvägen 12.

Mer information
Fairtrade Sverige publicerade 2010 en rapport där man kan läsa mer om
villkoren på rosodlingarna i Kenya och Fairtrade-märkningen på rosor. Här
kan man läsa rapporten: http://www.fairtrade.se/cldocpart/3174.pdf

Fairtrade Norge har gjort en film tillsammans med den norska
blomsterkedjan Mäster Grön om Fairtrade-certifierade rosodlingar i Kenya. Se
filmen här http://www.youtube.com/watch?v=LC0jFKEVdFY

För mer information, kontakta Helena Markstedt, generalsekreterare Fairtrade
Sverige, 08-12208914 eller 0703-808016 Ola Höiden,
kommunikationsansvarig Fairtrade Sverige, telefon 08-1220 89 05 eller
0709-205451.

Fakta om Fairtrade
När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare
och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
•
•
•
•
•

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
Barnarbete och diskriminering motverkas
Demokratin och organisationsrätten främjas
Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t
ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt
frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung.
Dessutom går det att köpa Rättvisemärkt vin, rosor, sportbollar och produkter
som innehåller Fairtrade-märkt bomull.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt
uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska
representanten i Fairtrade International. Läs mer på www.fairtrade.se

Fairtrade är det internationella namnet för de värden som också
representeras av och förmedlas genom namnet Rättvisemärkt.
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