Så här kan du stödja kampanjen Rättvis vinhandel
•

Mejla Systembolagets CSR-ansvariga via vår hemsida
www.afrikagrupperna.se/raettvis-vinhandel/skicka-e-brev-tillsystembolaget

•

Kontakta vinimportören och fråga hur de arbetar för att
förbättra arbetsvillkoren för lantarbetarna.

•

Fråga i butik och på restaurang hur vinet är producerat.

•

Om du köper vin, välj ett med etisk märkning (lila etikett) eller
vinerna från vår lista.

•

Gå in på www.mittvinval.se. Där hittar du den lista på vingårdar
med schyssta arbetsvillkor vi fått från vår sydafrikanska
samarbetsorganisation Sikhula Sonke. Listan hjälper dig att hitta
sydafrikanskt vin som är rättvist producerat.l! Sprid gärna listan
via Facebook eller beställ våra visitkort och dela ut.

•

Bjud in någon från kampanjgruppen att tala på ditt jobb eller
hos din organisation.

•

Stöd Södra Afrikainsamlingen 900337-7, ditt bidrag gör stor
skillnad.

Vill du veta mer?
www.afrikagrupperna.se/raettvis-vinhandel
mittvinval.se
rattvisvinhandel@gmail.com
lotta.come@afrikagrupperna.se

Stöd rätten till
schyssta arbetsvillkor
- delta i kampanjen Rättvis vinhandel

Afrikagrupperna, Tegelviksgatan 40 11641 Stockholm. 08-4427060. www.afrikagrupperna.se

Kampanjen Rättvis Vinhandel

Vinarbetarna kräver bättre villkor

Bakom kampanjen Rättvis
vinhandel står fackföreningar
och organisationer i Sydafrika,
Chile, Argentina och Sverige.
Kampanjen
kräver
att
Systembolaget, svenska staten
och svenska vinimportörer tar
ansvar för miljö och mänskliga
rättigheter i vinproduktionen.

Genom Afrikagruppernas samarbetsorganisation fackföreningen Sikhula
Sonke kräver nu vinarbetarna bättre villkor:

Genom kampanjen har flera tusen vykort nått Systembolaget, med krav på
ökat inflytande för lantarbetare och att Systembolaget tar större ansvar för
deras situation. Riksdagsledamöter har skrivit motioner om Systembolagets
etiska ansvar. Systembolaget har nu börjat märka ut etiskt producerat vin i
butikerna.

Svåra förhållanden på vingårdar
Sydafrikanska viner tillhör storsäljarna i Sverige. Var femte vinflaska i
Systembolagets butiker kommer från Sydafrika.
För dem som arbetar med vinproduktionen är arbets- och levnadsvillkoren
extremt dåliga. Osäkra anställningar, svältlöner, långa arbetsdagar och
diskriminering av fackligt anslutna är en del av vardagen. Mest utsatta är
kvinnorna.

•

Löner som går att leva på.

•

Värdiga bostäder med rinnande vatten och toalett.

•

Vatten och toaletter på arbetsplatsen.

•

Samma förmåner för gravida, nyblivna mödrar, fackligt aktiva och
säsongsanställda som för fast anställda.

Vingårdsarbetaren Anna Turies säger att de lyckats organisera sig tack
vare Sikhula Sonke.
– Tidigare hade vi ingen möjlighet att ta upp frågor som rörde oss kvinnor.
Jag hade till exempel inte tillgång till skyddskläder, som min man med
samma arbete. När jag tog upp det med arbetsgivaren (vingårdsägaren)
fick jag en lång utläggning med diverse undanflykter. Men jag gav mig inte
och idag har jag samma utrustning. Och ingen tillåts längre att gå ut på
fälten vid farlig besprutning.

