Ansökan till Kyrka för Fairtrade
1. Fairtrade-märkta produkter
Hammarö församlings Internationella Grupp (IG) startade sitt arbete med Fair Trade för ca 15
år sedan. Vi tog vårt avstamp i Kyrkkaffe som var rättvisemärkt. Vi fortsatte sedan med Nica-kaffe. Tidigt tog kyrkorådet ett beslut att vi endast skulle servera Fairtrademärkt kaffe inom församlingen. En stor del av arbetet har
handlat om att informera och utbilda personal och församlingsmedlemmar. Vid församlingskvällar och gudstjänster
har vi ibland mingel, där IG bjuder på t.ex. choklad, nötter
och juice och säljer Fair Trade produkter. Då intresset hela
tiden ökat, har IG en ”Fair Trade kiosk”, där körmedlemmar och deltagare i olika sammankomster har möjlighet att
handla närhelst de önskar. Skoghalls kyrkokörs favorit är
choklad till kaffet. Vid församlingens årliga sommarcafé
serveras alltid Fairtrade-märkt kaffe. När församlingen
skall dela ut gåvor av olika slag så försöker vi ha Fair Trade i åtanke som t.ex. julgåvor till anställda och till gäster
och medverkande i olika sammanhang. Här i form av Fairtrade-märkta rosor.

2. Kunskap
2003 åkte två av församlingens anställda till Costa Rica med Karlstads Stiftsprojekt Himlajord, där de bl.a gjorde studiebesök på kaffe- choklad- och bananodlingar. En av dem blev
sedan rättviseambassadör för församlingen. Vid flera olika tillfällen har de berättat och visat
filmer om kaffe- kakao och bananodlingar.
I konfirmandarbetet så arbetar ledarna med Fair Trade begreppet och har diskussioner om
varför detta är viktigt. De inbjuder
också gäster till konfirmandgrupperna, för att berätta om Fair Trade.
I körarbetet har information skett i
samband med körövningar. I arbetet med barn, ungdomar och familjer försöker ledarna att sprida
information, servera och sälja Fair
Trade.
Vi har också haft information och
försäljning i samband med gudstjänster.
Vi har informerat vid personalmöten om vikten av att i möjligaste mån använda Fair Trade produkter vid kyrkkaffe och samlingar av olika slag som t.ex. vid Annandagens påsklunch.

På årsmöten har IG bjudit in gäster, som har pratat om såväl livsmedelsproduktion som klädproduktion.
IG har också knutit till sig resurspersoner som hjälper till vid olika arrangemang och Fair Trade försäljningar.

3. Opinion
IG:s medlemmar har:
- påverkat våra lokala handlare så de har utökat sitt Fair Trade sortiment.
- deltagit vid Rättvisemarknad på Värmlands Muséum, och där informerat om och sålt Fair
Trade varor.
- deltagit och spridit information på Hammarö Hamnfestival, där vi haft ett tält med kaffeservering och lotterier. Som vinster hade vi bl.a. Fairtrade märkta fotbollar. –
- deltagit på skyltsöndagar, julmarknader samt de lokala vårmarknaderna i
Skoghalls centrum, där vi informerat
om och sålt Fair Trade varor.
-deltagit på Fairtrade fikadagen och
informerat om Fairtrade fika på Folkets
hus.
- haft en utställning i församlingshemmet i samband med kyrkovalet. Detta
uppmärksammades i lokalpressen.
- varit ute i skolor och i affärer och informerat om Fair Trade.
- information på församlingens hemsida.
Vi har överallt mötts av intresserade människor både inom
och utom kyrkan, och Fair Trade har blivit ett känt begrepp
på Hammarö och i Hammarö församling.

4. Samarbete
Samarbete med lokala handlare:
- medverkande av ICAs butikschef vid Fair Trade gudstjänster.
- samarbete med Zick Zack tyg- och garnaffär och Global
Mamas klädkooperativ från Ghana.
Samarbete med Kommunen.
IG har arbetat mycket aktivt för att kommunen skall bli en
Fair Trade City. Tidigt fick vi med en representant från IG i
kommunens styrgrupp för Fair Trade City. Det har varit ett
roligt och stimulerande arbete, där vi känt att vi fått vara
med och påverka. Hammarö kommun blev Fair Trade City i
maj 2010 och är nu omdiplomerad.

5. Information

Formellt beslut att bli en Kyrka för Fairtrade togs i kyrkorådet den 7 juni 2010.
Vi har fått informationen genom Fairtrades eget nyhetsbrev och även gått vidare och sökt information via nätet.
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