
Vi jobbar för rättvisa arbetsvillkor

KAMPANJEN RÄTTVIS VINHANDEL inbjöds 
i september till ett seminarium i riks-
dagen av riksdagsledamöterna Amineh 
Kakabaveh (v) och Jan Lindholm (mp).
Temat var vingårdsarbetarnas villkor 
och Sveriges ansvar för import av vin/
alkohol.

Deltagarna representerade bland 
annat Systembolaget, Fair Trade-orga-
nisationer, Swedwatch, den fackliga rö-
relsen, Afrikagrupperna, import firmor 
och universitet. Några få riksdagsleda-
möter var också med.

Emil Boss från Kampanjen Rättvis vin-
handel utgick från frågan: Vad är egent-
ligen problemet i Sydafrika, Chile och 
Argentina? när han beskrev situationen. 

VINGÅRDARNA ÄR FINA, ägarna lever 
gott men längst bort, och oftast gömda, 
finns arbetarnas oftast undermåliga bo-
städer. De nya minimilönerna är inte en 
lön som räcker för att försörja en familj, 
det förekommer diskriminering av kvin-
nor och säsongsarbetare, alkoholpro-
blem är svåra då del av lön fortfarande 
betalas ut i form av vin. Emil menade 
att det är bra att Systembolaget infört 
en uppförandekod, men koden man valt 
är bristfällig. Detta kan dock åtgärdas 
med krav på en lön som går att leva på, 
transparens och invol vering av fackliga/
arbetarorganisationer i processen.

Emil vände sig med uppmaningar till 
olika aktörer i Sverige. Han menar att 
eftersom importörer inte är bundna av 
samma statliga regelverk som System-
bolaget, kan de ta etiska hänsyn i upp-
handlingen och kräva levnadslön.

Emil uppmanade politiska partier, 
riksdag och regering att undersöka 

Rättvis vinhandel i Riksdagen 

LAGOM TILL JULHYSTERIN, då vi handlar 
som aldrig förr, smygstartar vi 2014 års 
kampanj för Rätten till en lön som går 
att leva på. 

Kampanjens huvudbudskap är att 
alla har rätt till en lön som går att leva 
på, att vinsten ska fördelas på ett mer 
rättvist sätt, att företagens, i det här 
fallet Systembolagets, uppförande-
koder ska utgå från arbetarnas behov. 
System bolaget har under senaste året 
deklaretat att de vill verka för en rimlig 
levnadslön för lantarbetare. Vi får hop-
pas att ord blir till handling snarast.

OFTAST TÄNKER VI inte på hur varan vi 
köper har producerats, vi tänker mest 
på att den ska vara så billig som möj-
ligt. Ett annat perspektiv ger vi under 
helgen 7-8 december då Afrikagrup-
perna är med på Schysst Jul i Stock-
holm med seminariet ”Vinets bittra 
bismak/Vet du vad och vem som döljer 
sig bakom vinflaskan du köper med dig 
hem från Systembolaget?” 

PÅ UPPDRAG AV Afrikagrupperna 
och Latinamerikagrupperna arbetar 
 Swedwatch just nu med en rapport om 
Systembolagets, och svenska statens, 
ansvar för hur varorna de säljer har 
producerats. Rapporten kommer att 
lanseras i Stockholm med ett semi-
narium omkring den 12 december.

UNDER FEBRUARI 2014 jobbar vi alla 
vidare med kampanjen, både lokalt och 
nationellt i Sverige och i södra Afrika. 
Det blir vykortskampanj, namnin-
samling, pengainsamling, blogginlägg, 
seminarier, rättvisa vinprovningar etc. 
I Göteborg planerar Afrikagrupperna 
bland annat ett seminarium på Världs-
kulturmuséet i samband med utställ-
ningarna Africa is a Great Country och 
Afrikanska Mästerverk.

HAR DU SOM medlem eller lokalgrupp 
idéer på aktiviteter och aktioner? 
Berätta om dem och sprid till andra 
grupper som också vill engagera sig. 

LOTTA COMÉ

Smygstart i december

möjlig heterna att genomföra de poli-
tiska förändringar som krävs för att 
System bolaget ska kunna ta större 
etiska hänsyn i upphandlingen.

– Undersök möjligheterna att på ett 
eller annat sätt överföra delar av värdet 
från skatten tillbaka till länderna i syd. 
Den svenska välfärden får inte bygga på 
inhuman exploatering av människor!

EMIL MENAR ATT många konsumenter 
är villiga att betala några kronor extra 
för vinet om de vet att pengarna går 
till producenterna. Med tanke på att så 
stor del som över 70 procent av värdet 
på en vinflaska stannar i Sverige blir 
inte vinflaskan många kronor dyrare för 
att fördubbla en vingårdsarbetares lön. 

Under den öppna diskussionen kom 
det fram förslag på möjliga vägar framåt. 
Intressant är att det finska alkoholmo-
nopolet Alko tar större etisk hänsyn än 
Systembolaget vid sina inköp av viner. 
Går det i Finland borde det också gå här. 
Riksdagsledamöterna lovade följa frågan 
om statens ansvar för Systembolagets 
etiska arbete och kanske formulera en 
motion i Riksdagen kring detta.

Här kan ni se seminariet  
http://bambuser.com/v/3927686 
https://embed.bambuser.com/channel/
Afrika grupperna 

LOTTA COMÉ
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