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Den här veckan tar vi rättvis handelsrörelsen som en utgångspunkt, samtidigt som vi börjar titta lite närmre på företags arbete med ansvarstagande, begreppet CSR - Corporate Social Responsibility.

Den senare delen kring CSR, här finns det två texter att läsa. I första hand kapitlet "Företaget som samhällsentreprenör" i Samhällets entreprenörer, utöver det finns en uppsats som Fredrik länkade till redan förra veckan, Living different values, om hur tre företag med ett starkt ansvarstagande som en del av sin affärsidé jobbar med kommunikation på internet. Exemplen som de tittar på är Ben & Jerry's, Body Shop och Toms shoes. Det är tre företag som man ganska ofta pratar om när man diskuterar CSR-frågor och framgångsrika företag.  

Men det jag tänkte nu, det är att titta lite närmre på rättvis handelsrörelsen, hur den kan vara intressant när vi undersöker samhällsentreprenörskap? Varför kan den vara intressant att titta på?

Vi plockar upp presentationen, rättvis handel - en rörelse inom samhällsentreprenörskap?

Till att börja med kan det vara viktigt att veta vad det är för fenomen vi pratar vi om - vad är rättvis handel?
Vi kan gå till rörelsens egen definition: Ett handelssamarbete där producenter i utvecklingsländer, kaffeodlare till exempel eller hantverkare, är direkt sammankopplade med importörer, och i förlängningen via butiker med konsumenter. Det handlar om ett handelssamarbete med täta kontakter. En central del är att man jobbar för att så få mellanhänder som möjligt och att ha en helt transparent produktionskedja. Man vet precis var någonstans en vara kommer ifrån och hur villkoren ser ut, i vilka led den har gått innnan den hamnar till försäljning.
Den förenande visionen är att förändra hur världshandeln fungerar, förändra de villkor som gäller för handeln, och direkt bidra till bättre förhållanden för producenter och anställda i länder i bredare bemärkelse. Det handlar om respekten för mänskliga rättighter, man ska få rimligt betalt för sina produkter, ha rätten att organisera sig fackligt till exempel.
En grundförståelse som finns med är att världshandeln som den fungerar missgynnar utvecklingsländer, och att villkor för producenter är undermåliga som det ser ut. Världsmarknadspriset på kaffe t ex kan bli så lågt att man i realiteten inte får betalt överhuvudtaget som kaffeodlare, som ett exempel.
Samtidigt säger man att handel är viktigt, och ser det som ett kraftfullt verktyg för utveckling, med bistånd som en kompletterande kraft.
Vi har också ett citat från en sockerodlare i Malawi, Christoffer Makasa som berättar om sitt inträde i Fairtrade-systemet.

Den här gemensamma visionen kan vara en bra utgångspunkt om vi går vidare till slide 3, hur är rättvis handel intressant när vi utforskar samhällsentreprenörskap?

Den sammanhållande idéen, ett konkret utmanande av hur världshandeln borde fungera - genom skapandet ett delvis parallellt system där det bevisas att saker kan göras annorlunda - med detta visar man på en annan ekonomisk logik. Profitmaximering behöver inte vara den enda principen, tvärtom hävdar man att det är något självklart att arbeta med goda villkor som en bärande princip. Mänskliga rättigheter måste respekteras. Man ska få skäligt betalt osv.
 
Otto Von Busch och Karl Palmås beskriver på ett annat sätt hur producenter inom rättvis handel-fältet experimenterar med nya sätt att arbeta på: 
"Again, producers within fair trade and organic products are exploring whether there is space for certain production methods within the contemporary economy. As such, they are very much acting like scientists: Using the economy as a laboratory, testing whether a certain mode of doing things "works" on the market or not."

På ett idéplan, kan vi med den här förståelsen se hur ekonomin blir ett verktyg för att pröva sätt att arbeta på som utmanar det rådande systemet. Här finns något innovativt och nya sätt som man jobbar på.

En annan del som är slående, är hur det finns både skala, samarbete och initiativkraft som är imponerande. Små initiativ som finns lokalt länkas samman genom nätverk, och det här skapar ett typ av parallellt handelssystem med direkta kontakter, komplexa nätverk och omfattande certifieringssystem. Det är en imponerande organisering på global nivå, som förmodligen är ganska unik i sitt slag. Det man kan se om man tittar på de senaste 10 åren är hur det har etablerats nya strukturer.

Det finns också samarbeten över sektorsgränserna - ett aktivt sökande efter allianser. Man är inte för att ta hjälp av offentliga medel för informationsinsatser t ex, och samtidigt finns multinationella bolag idag är med genom försäljning av vissa certifierade varor.  
Olika roller finns inom rörelsen, aktivister som driver frågor kring världshandeln, och företagare som driver verksamheter.
Vi kan också prata om exemplets kraft - det skapas möjligheter till imitation av framgångsrika verksamheter. I likhet med mikrokrediter så har rättvis handel ökat i skala snabbt, och tycks smitta av sig. Här kan vi titta på hur en stark idé sprider sig och multipliceras. Genom att exempel synliggörs kan andra inspireras och kopiera, modifiera sättet att arbeta på. 

Återkommande exempel när samhällsentreprenörskap diskuteras finns inom det här fältet. Företaget Watabaran t ex som har produktion med återvunnet papper och IT-tjänster i Nepal. Eller Dem Collective som bestämde sig för att bevisa att det gick att driva ett modeföretag ansvarsfullt, och som har egen fabrik på Sri Lanka. 

Om vi då lämnar de här resonemangen, så ska vi gå vidare och titta lite mer på vad rättvis handel består av och hur utvecklingen har sett ut historiskt och hur genomslaget är i dag i Sverige.

Tittar man på rörelsen är det viktigt att prata om två sätt för hur handeln i konkret bemärkelse fungerar. Det finns två vägar, slide 4, som vi kommer i kontakt med rättvist handlade varor på. Det är dels genom märkningen Fairtrade, internationell certifiering, framförallt livsmedel som certifieras. Dels är det genom World Fair Trade Organization, framförallt hantverk och andra produkter, vi hittar de oftast i Världsbutiker. 
Ett tredje ben som man brukar pratar om är den etiska handeln, organisationer som driver påverkansarbete, t ex kampanjen Rena Kläder som jobbar mot klädindustrin, eller Fair Trade Center som också är en viktig aktör i Sverige.

Vi ska gå vidare och kort tittar på historien, hur har rörelsen utvecklats?
Gå vi tillbaka till slutet av 1700-talet så hamnar vi i kampen mot slaveriets avskaffande. Sockerbojkott pågick i Storbritannien med 300 000 människor involverade, att ställa konsumentkrav är i sig en metod med lång tradition. Vissa menar att det finns en parallell till det arbete som pågår idag för att avskaffa slavliknande villkor i produktionen.
1964 myntades "Trade not aid". Bistånd räcker inte, man menade att rättvisa handelsvillkor är en väldigt viktig förutsättning för länder. Det hänger ihop med länders självständighetsprocess, länder som nu hade en röst.
Medvetenheten växer också i Sverige under 60-talet. 1969 startar butiken Alternativ handel i Göteborg. Det föranleddes av förståelsen att länder behöver rättvisa villkor för att kunna utvecklas.
1988 kommer den första märkningen i Holland, Max Havelaar, föregångaren till dagens Fairtrade. Den följs av liknande initiativ i andra länder. 1996 får vi Rättvisemärkt i Sverige, bland annat Svenska Kyrkan och LO finns med i starten. En gemensam logga internationellt kommer 2002 och i år 2010 byter Rättvisemärkt namn till Fairtrade. 
Det finns flera saker man kan titta på i organiseringsprocessen som kan vara intressant, om man vill gräva djupare.

Hur ser då genomslaget ut i Sverige idag?
En ökande medveten konsumtion idag (både kring ekologi, sociala villkor, djurrätt). Det här sättet att tänka blir allt mer etablerat, det finns en ökande efterfrågan och köpkraft. 
Det finns också ett stort politiskt genomslag idag. 37 fairtrade cities idag runt om i landet. Det innebär att man som kommun tar ansvar för att jobba för ett ökat utbud av rättvist handlade varor. Senaste diplomeringen i lördags, Gotland blev Fairtrade Island.
Kopplat till det här finns diskussionen kring etisk offentlig upphandling - hur kan det offentliga ställa krav på varor och tjänster som man upphandlar. När man köper in livsmedel till skolor, äldreboenden till exempel, kan man då ställa krav på att de varor som man köper är producerade under villkor som motsvarar Fairtrade? Det här har man lyckats etablera på några få år, förändrat vad som anses vara möjligt att göra.
Kännedomen ökar även stadigt. För 2009 84 % som känner till märkningen. Och de senaste 10 åren har Världsbutikerna fått en ökad konkurrens. 

Det finns två delar som vi kan prata om i rörelsen, slide 7, Försäljning och Folkbildning.
Försäljningen är den kommersiella delen. Det finns idag en ökad samordning på flera sätt. När det gäller kommunikation jobbar man mycket med att lyfta fram producenternas berättelser.
Den andra delen är folkbildningen - medvetandegörandet. Kritiken av världshandeln är en central del, men också fokuset på organisering, det finns ett starkt röresleperspektiv. När det gäller kaffe t ex, ser man gärna att det är kooperativ av producenter som blir en del av systemet. 
Det finns många olika metoder som vi känner igen från andra kampanjorganisationer.

Nu har jag pratat ganska mycket om rättvis handel som en framgångssaga, samtidigt finns en rad kritiska frågor och olika krafter som är kritiska. Både från ett vänsterideologiskt perspektiv, men också ur ett nyliberalt perspektiv. 
En kritik mot hur själva systemet fungerar det är att det kan vara svårt för mindre producenter att komma in i systemet. Kopplat till storlek, kopplat till förutsättningar vad gäller kunskap, kontakter och liknande.
En annan fråga som är mer på en idénivå, kan man spela på marknaden och samtidigt förändra den? Är det möjligt? Eller blir man en del av den struktur som är tanken är att förändra? Vad blir det reella resultatet?
En annan spänning är multinationella företag som idag etablerar sig och säljer vissa produkter med märkning. Ex Nestlé som tidigare i år kom med en Fairtrade Kit Kat. Ett exempel som har diskuterats är det brittiska chokladföretaget Cadbury som tidigare lanserade hela sitt sortiment som Fairtrade. I år har Cadbury sedan köpts upp av Kraft, den multinationella koncernen, och här är frågan om man kan behålla värdena i verksamheten och utvecklas vidare? Finns ett blogginlägg som är länkat. 

Den närmaste tiden finns en del saker som är pågång.  
Fair Trade Forum hålls i Örebro. Kampanjveckorna Fairtrade Fokus genomförs i oktober, här kan det vara intressant att studera kommunikationen, hur man kommunicerar under kampanjen. Hemsidan rattvishandel.net är en bra resurs, med artiklar och andra resurser. Och en helt ny kampanj, Rights for People, Rules for business länkar jag också till här.

Ja, det här var ett försök att ge en bild av rättvis handel, varför det kan vara intressant att titta på som exempel inom samhällsentreprenörskap, men även titta på en del av den kritik som finns.

Hoppas ni har kommit igång med uppgift 3, Perspektiv på Samhällsentreprenörskap. Hör gärna av er om ni har funderingar kring uppgiften. 

Tack!

