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Fairtrade funkar. Men det visste vi ju redan. Därför är det skönt a� det då och då kommer en ny forsknings-
rapport som stödjer det vi tror på och arbetar för. I en nyligen framtagen rapport från e� universitet i Tysk-
land fastställs inte bara a� Fairtrade bidrar �ll förbä�rade inkomster och minskad fa�gdom, utan också a� 
konven�onella odlare i vissa regioner ”kopierar” Fairtrades metoder då det gäller exempelvis högre löner för 
anställda. Studien bygger både kvalita�v och kvan�ta�v data. För dig som är intresserad får du gärna läsa 
mer på www.eguale.se.

I årets första nyhetsbrev från oss på Sackeus kommer fokus ligga på a� be-
rä�a om de besök vi nyligen gjort hos några av våra producenter. Vi vill också 
�psa er om den påskpresent som ni kan köpa hos oss och lite annat små� och 
go�. Tack än en gång för e� go� samarbete under 2012. Välkommen 2013!

PÅ PLATS DÄR DET HÄNDER...
”Working in a Fairtrade Garden is so much more than the right salary. It is about knowing your rights and 
being able to make your voice heard”. General Assistant, Jude, på Idulgashinna Tea Garden svarar på frågan 
om det gör någon skillnad a� jobba på en Fairtrade-odling mot e� konven�onellt teplantage. Och nog får jag 
känslan av a� Idulgashinna Tea Garden har förstå� vad det hela handlar om. 

Gilla Eguale på Facebook!

Följ Eguale på Twi�er!

Jag är på besök i Sri Lanka, bland annat för a� se vart 
Eguale te i påse odlas. Jag blir guidad mellan tebuskar i 
omgivningar vars vyer får mig a� häpna och som känns 
plockade ur vilken reklam för Fairtrade som helst. Jag 
får möta människor som ler med ögonen och som 
stolt berä�ar om hur de använt Fairtrade-premien �ll 
a� förbä�ra deras dagliga arbete. Jag överraskas än 
en gång av den otroliga gäs�riheten som jag så go� 
som samtliga gånger mö� när jag besökt producenter 
i utvecklingsländer. Jag känner e� engagemang som 
jag inspireras av och jag känner a� det här är på rik-
�gt. Dessa människor och deras arbete är genuint. En 
tröstande insikt när jag förstår a� alla inte har det lika 
bra och a� vi fak�skt kan göra en liten skillnad genom 
vårt konsumentval. 

Sam�digt så förstår jag a� livet för arbetarna på tefälten inte är en dans på rosor. Varje arbetare tjänar 300 Sri 
Lanka Rupees per dag vilket motsvarar runt 17 SEK. Arbetet är tungt och förmodligen ganska enformigt. Alla 
kan inte läsa och skriva och många är invandrade från Indien för större möjligheter �ll jobb än i hemlandet. 

Men med hjälp av bland annat Fairtrade-premien har arbetarna och deras familjer få� �llgång �ll e� da-
tacentrum där det finns möjlighet a� gå kurser i datorhantering och internet, det finns daghem där deras 
barn får vistas under arbetsdagarna och de har �llgång �ll fri sjukvård. Dessutom har de representanter från 
varje arbetsgrupp som representerar dem och för deras röst om så behövs. Arbetarnas förutsä�ningar �ll e� 
bä�re liv förbä�ras på så sä� projekt e�er projekt.  



Varma hälsningar,

Pia Hagman
Marknadskoordinator

Sackeus AB,Bessemergatan 4,
SE-417 07 Göteborg, Sverige

Tel +46 (0)31 65 48 00.

info@sackeus.se, www.sackeus.se, www.eguale.se

FIRA PÅSK MED EGUALE
Våren är snart här och med den vår mest färgsprakan-
de höd� d; påsken. För a�  fi ra de� a vill vi uppmuntra 
er alla a�  i år endast äta och ge bort Fairtrade-märkt 
och ekologisk choklad. E�  förslag från vår sida är en 
fi n påskpresent från Eguale. Påskpresenten innehål-
ler smaskig choklad och konfektyr och levereras fär-
digpackad i en cellofanpåse. Eguale påskpresent kan 
du köpa ända fram � ll påsk och har ar� kelnummer 
1000. Läs mer om erbjudandet på www.sackeus.se.  

MED FOKUS PÅ CSR
CSR står för Corporate Social Responsibility eller översa�  på svenska 
Företagens sociala ansvar. För a�  uppmärksamma arbetet med CSR 
arrangerar � dningen Miljöaktuellt � llsammans med Fairtrade Sverige, 
Social Responsibility Day på Clarion Sign i Stockholm den 20:e februari. 
Eguale kommer fi nnas på plats och visa våra produkter och Jens, vår 
VD, kommer delta i en paneldeba�  om märkning och vad den betyder 
för företag och konsumenter. Andra vik� ga deltagare är Harriet Lamb, 
VD för Fairtrade Interna� onal och förfa� are � ll boken ”Shyssta Bana-
ner” samt Helena Markstedt, generalsekreterare på Fairtrade Sverige. 
Rapport från dagen följer på Eguales Facebook-sida.

PÅSK-

PRESEN
T!

För Idulgashinna Tea Garden verkar i mångt och mycket vara en arbetsplats som satsar på sina anställda. Men 
med tanke på a�  endast ca 40 % av deras årliga teskörd kan säljas som Fairtrade, vilket genererar ca 250 000 
kr i premiepengar, inser jag a�  vi skulle kunna göra ännu större skillnad. Vi behöver bara dricka ännu några 
fl er koppar Fairtrade-märkt te.        

I en annan del av världen besökte Sackeus VD Jens  
olivodlarkoopera� vet Canaan Fair Trade i Jenin, Pa-
les� na under � olårets skörde� d i oktober-novem-
ber. Jens deltog i skördearbetet och mö� e odlarna 
bakom Nabali Tree olivolja. Canaan Fair Trade är e�  
alldeles enastående exempel på vilken eff ekt fair 
trade har på utsa� a producenter, inte minst under 
de speciella förutsä� ningar som råder i regionen 
med tanke på Israel-Pales� na konfl ikten. Som vi 
� digare berä� at har Sackeus inle�  e�  samarbete 
med Canaan Fair Trade vilket vi kommer berä� a 
mycket mer om längre fram. Olivoljan fi nns dock 
redan i vårt sor� ment med ar� kelnummer 2721. 


