_________________________________________________________________________________
Den svenska blomhandeln omsätter ca 10 miljarder kronor per år och allra störst tryck
är i samband med alla hjärtans dag. En stor del av de rosor vi köper i Sverige kommer
från utvecklingsländer som Ecuador, Colombia och Kenya. När vi köper dessa rosor
bidrar vi till att skapa fler arbetstillfällen, men allt för ofta är arbetsvillkoren på
rosodlingarna usla och lönerna låga. De anställda riskerar, speciellt i samband
produktionstoppar som inför alla hjärtans dag, att utsättas för orimliga
övertidstimmar, sexuella trakasserier och förgiftningsskador.
Vissen blomsterhandel
Rapporter från bland annat Fair Trade Center (2011) visar att det fortfarande
finns grava problem med arbetsvillkoren på blomsterplantagen i Kenya,
Etiopien, Ecuador och Colombia - de länder utanför EU som vi främst
importerar rosor ifrån.
Rapporten ”Vissen blomsterhandel” visar bland annat att:



I Colombia är arbetsveckan inom blomsterindustrin ofta 70 till 80 timmar
lång och under högsäsongen kan arbetsdagen uppgå till 16 timmar.



50-60 procent av snittblomsarbetarna i Latinamerika lider av minst ett
förgiftningssymptom på grund av kontakt med giftiga kemikalier. Vanligt förekommande är bland
annat andningsproblem, hudskador, kronisk astma och det är inte heller ovanligt att gravida
arbetare på plantagen får missfall.



20 procent av de anställda i snittblomsindustrin i Latinamerika har tvingats till sex med
överordnad/medarbetare.



Cirka 65 procent av arbetarna i Kenya är säsongsarbetare eller tillfälligt anställda, vilket många
gånger innebär att de nekas förmåner som social trygghet, föräldraledighet och rätten till facklig
organisering.

Här kan du hitta rapporten: http://www.fairtradecenter.se/node/186

Det finns alternativ
Fairtrade-märkningen innebär en tryggare arbetsplats för blomsterodlarna med uttryckliga regler för
kemikaliehantering, hälsofrämjande åtgärder och ordentliga skyddskläder. All form av diskriminering är
förbjuden och det finns krav på minimilöner som lägst samt organisationsrätt. Dessutom utgår en
Fairtrade-premie på 10 procent av försäljningen som används till social och ekonomisk utveckling i
lokalsamhället. På några av blomsterplantagen i Kenya har premien bl.a. använts till byggnation av
lokaler för vuxenutbildning, borrning av brunnshål för vattenförsörjning, inköp av utrustning till
blomsterplantagens daghem för de anställdas barn, inköp av böcker, bänkar och stolar till lokala
skolor.

Fairtrade-märkta blommor på den svenska marknaden
De första Fairtrade-märkta rosorna lanserades 2007 i Sverige och blev en stor framgång. Men i
samband med finanskrisen 2009 minskade den svenska handeln med rosor i allmänhet och Fairtrademärkta rosor i synnerhet. Den totala försäljningen av Fairtrade-märkta produkter ökade med 25

procent under 2009, men för rosor halverades försäljningen jämfört med året innan. Den minskade
handeln med rosor slog hårt mot de blomsterproducerande länderna.
Sedan andra kvartalet 2011 ser vi en klar ökning av volymerna igen. Efterfrågan på rosor som odlats

under bättre villkor finns från konsumenten. Tredje kvartalet förra året såldes över 6,5 miljoner
stjälkar Fairtrade-märkta blommor, en ökning med 50 procent jämfört med året innan. Flera aktörer i
branschen har tagit in Fairtrade i sitt ordinarie sortiment och nu finns andra blommor som liljor och
nejlikor som Fairtrade

Läs mer
Fairtrade Sverige publicerade 2010 en rapport där man kan läsa mer om villkoren på rosodlingarna i
Kenya och Fairtrade-märkningen på rosor.

”Tack vare Fairtrade har vi rätt att vara med i facket. Facket
hjälper oss att förhandla fram kollektivavtal som ger oss högre
löner och årliga löneökningar. Dessutom innebär certifieringen
att vi har bra arbetsförhållanden, t ex att diskriminering inte
förekommer och att ingen under 18 år får anställas. Här får vi
också tillgång till dricksvatten, läkarvård och behöver inte
arbeta övertid. På rosplantage som inte är Fairtradecertifierade kan detta se helt annorlunda ut.”
Andy Anindo, anställd på Ravine Roses i Kenya
Läs om fler producenter på Fairtrades hemsida.

Var får man tag på Fairtrade-certiferade blommor?
På Fairtrades hemsida finns en karta som kontinuerligt uppdateras som visar
var man kan köpa Fairtrade-märka blommor inför alla hjärtans dag.

#dubbelomtanke
På alla hjärtans dag visar vi omtanke till någon vi bryr oss om. I år kan du visa
dubbel omtanke genom att välja en Fairtrade-märkt blomma. Visa ditt
ställningstagande för schysstare handelsvillkor genom att ta en bild på din
Fairtrade-certifierade blomma och dela den på Facebook, Twitter eller
Instagram. Hashtaggen är #dubbelomtanke.

Mer information
För mer information, kontakta Maria Granefelt, pressansvarig på Fairtrade Sverige, telefon 073-673 16
72 eller e-post: maria.granefelt@fairtrade.se.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare
och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Läs mer på fairtrade.se

