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2 Varför omställning behövs till global social rättvisa 
 

Alla våra omställare är välkomna att skriva förklaring, eller komplement till 

tidigare förklaring, på varsitt sätt. 

 

2.1 Hjalmar förklarar (på sitt sätt) 

 

Omställning behövs till social rättvisa mellan alla länder och dess befolkningar. 

Vissa utvecklingsländer har dåliga arbetsförhållanden och oskäliga ersättningar 

för tillverkningen av många av de produkter som importeras i rika länder. 

Dessutom förbrukas naturresurser vid produktionen i många fall, vilket medför 

att fattiga produktionsländer förlorar naturkapital medan de ekonomiska 

vinsterna ofta går till bolag i rika länder. 

Ovanstående problem måste åtgärdas successivt. Visserligen blir inte takten i 

närheten av klimatproblemens omställningstakt, men inte desto mindre måste 

även denna omställning ske, av ren mänsklighet. Det är dock så stora frågor att 

de bör överlåtas till organisationer såsom Fairtrade, KRAV och framför allt FN, 

men som individer kan alla göra sitt bästa för att bidra till samhällsutvecklingen 

(exempelvis genom att köpa Fairtrade-märkta eller ännu hellre KRAV-märkta 

produkter). 
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3 Crowdfarming 
 

Tips från Filippa: Crowdfarming vill skapa ärliga, transparenta matkedjor som 

länkar samman konsument och producent, fungerar lite som modellen 

andelsjordbruk där odlaren producerar det konsumenten redan beställt.  Där kan 

man adoptera ett träd eller skörd eller bara beställa en låda, och sedan få 

levererat sådant som olivolja, vinäger, apelsiner, citroner, oliver, pistagenötter, 

valnötter, mandel, ris, kaffe och choklad mm. Ekologiskt. Man köper en skörd i 

taget och kan avsluta när den är levererad. Jag var väldigt nöjd med mina 

apelsiner.  

https://www.crowdfarming.com 

 

  

https://www.crowdfarming.com/
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4 IM (Individuell Människohjälp) 
 

Tips från Hjalmar – om du nödvändigtvis måste köpa en julklapp eller present – 

kolla då här först: 

https://www.imsweden.org 

 

  

https://www.imsweden.org/
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5 Världsbutiker 
 

Tips från Hjalmar – om du nödvändigtvis måste konsumera nya prylar – kolla då 

vart du kan gå när du väntar på tågbyte i Hallsberg: 

http://www.fairtradeorg.se/bli-

medlem/medlemskategorier/varldsbutiker/varldsbutiken-hallsberg 

(Eller passa på när du har åkt tåg till Alingsås eller Örebro eller... kolla 

webbsidans högra lista) 

 

  

http://www.fairtradeorg.se/bli-medlem/medlemskategorier/varldsbutiker/varldsbutiken-hallsberg
http://www.fairtradeorg.se/bli-medlem/medlemskategorier/varldsbutiker/varldsbutiken-hallsberg
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6 World Fair Trade Organization 
 

(Det globala nätverkets webbplats: https://wfto.com) 

Tips från Lisa: Lokalt har vi Hjo-baserade företaget https://www.northsouth-

fairtrade.se/varderingar.htm som sedan många år importerar varor från drygt 40 

lokala producentgrupper i Afrika, Asien och Sydamerika. North & South Fair 

Trade drivs i form av ett aktiebolag, men ingen utdelning på aktierna 

förekommer. Om verksamheten går med vinst (efter omkostnader som frakter, 

marknadsföring och löner) så går allt överskott tillbaka till producenterna i form 

av nya inköp, produktutveckling och att hitta nya odlare och hantverkare som 

kan erbjudas en bättre framtid. Här i Mariestad kan man bland annat köpa deras 

varor i flera kyrkor samt hos Lugnåsbergets EkoGrönt. 

 

https://wfto.com/
https://www.northsouth-fairtrade.se/varderingar.htm
https://www.northsouth-fairtrade.se/varderingar.htm
http://www.ekogront.se/

