
       

Fair Trade i pandemins tid 
Av Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet i Lund 

Producenterna drabbas hårt av Coronapandemin. Det hot som smittan utgör påverkar starkt 

de människor som tillverkar eller odlar råvarorna till de produkter vi säljer. I många länder 

stängde regeringen ner hela samhället i många veckor eller flera månader. Stängda fabriker 

betyder arbetslöshet. Utegångsförbud hindrar människor att plocka te, kaffe, kakao och 

frukt. Stängda skolor betyder att barnen stannar hemma ofta utan någon undervisning. 

Frånvaron av turister betyder utebliven inkomst från den inhemska marknaden. Stängda 

gränser betyder att all export stannar av. Utan sociala skyddsnät, utan hjälp från regeringen 

riskerar nu många familjer att sjunka tillbaka till den fattigdom som de med hjälp av rättvis 

världshandel har lyckats lämna bakom sig. Fair Trade är viktigare än någonsin. 

Fair Trade betyder handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar (princip nr 3). 

Detta innebär bl.a. solidaritet med alla samarbetspartner. Till skillnad till den kommersiella 

handeln betyder det att kontrakten med producenterna fullföljs. Beställningar annulleras 

inte, leveransen betalas enligt överenskommelse, förskott utbetalas. 

Stöd till producenter 

Utöver detta stöttar våra leverantörer producenterna på olika sätt. De håller tätare 

kontakter med mejl och telefon och informerar sina kunder genom sociala medier. De ger 

även konkret ekonomiskt stöd utifrån sina möjligheter. 

I Tyskland använder stora Fair Trade-importörer som Gepa och El Puente sina stödfonder så 

att deras samarbetspartner nu kan köpa livsmedel och hygienartikel eller utbetala en del av 

lönen för de fastanställda. 

Så kunde Tara Projects i Indien dela ut livsmedel och desinfektionsmedel till producenterna. 

Tara samarbetar med hantverksgrupper bl a i utkanten av New Delhi. 

Det lilla tyska företaget Frida Feeling, som samarbetar bl.a. med partner i Nepal, betalade 

covid 19-sjukförsäkring för 100 kvinnliga producenter. 

Stöd till kunder 

Importörerna i Tyskland stöttar även sina kunder, världsbutikerna. Dessa har drabbats hårt 

av de åtgärder som den tyska regeringen beslutade, liksom andra affärer fick de stänga i 

flera veckor. På Globos initiativ fick privatkunder möjlighet att handla direkt från importören. 

Vid en beställning kunde kunderna meddela i vilken världsbutik (som nu var tillfälligt stängd) 

de brukar handla. Globo överförde en del av betalningen till den nämnda världsbutiken.  

När den tyska regeringen tillfälligt sänkte momssatsen startade världsbutikerna och de tyska 

importörerna av gemensam aktion. Momsdifferensen kunde användas till stödfonder för 

producenter och världsbutiker.  

 



 

Bild1: Tara Projects förbereder utdelning av livsmedel och desinfektionsmedel till 

producentgrupperna. 

 

Bild 2: Med initiativet #fairsorgung kunde privatkunder i Tyskland stötta sina världsbutiker 

 

Bild 3: I Österrike startade världsbutikerna ett initiativ för att stödja kvinnliga producenter 

(”Fair gör kvinnor starka – Corona snabbstöd”) 

 


