
 

 

Fairtrade siðgæðisvottun í þriðja heims ríkjum: 

Farvegur til að ráðast gegn fátækt 
 

Í Menntaskólanum á Akureyri vinna nemendur á fyrsta ári að 

fjölbreyttum verkefnum í svokölluðum Íslandsáfanga, sem 

miða m.a. að því að hafa áhrif á samfélagið. Í þessum hópi 

nemenda er Hafþór Freyr Líndal en lokaverkefni hans í 

Íslandsáfanganum lítur að því að kynna Fairtrade, sem er 

siðgæðisvottun fyrir vörur frá þriðja heims ríkjum. Fairtrade 

kemur líka við sögu á Íslandi en allt of fáir vita hvað þar á 

ferðinni. Siðferðilega er Fairtrade farvegur til að ráðast gegn 

fátækt og Fairtrade snýst líka um réttlæti. 

Hafþór kom í heimsókn á Vikudag og þá kom m.a. í ljós að 

blaðamaður hafði ekki hugmynd um hvað Fairtrade er. 

Fjölmargar vörur eru framleiddar í þriðja heims ríkjunum 

undir merkjum Fairtrade. Má þar nefna: Fatnað og textílvörur 

(vörur unnar úr bómull s.s. rúmföt, tuskur, handklæði), 

matvörur (þ.e. baunir og grjón, ávextir og grænmeti, krydd og jurtir, pakkamat, gosdrykki, 

hunang, hnetur, te, vín, hrískökur, KitKat, sykur og heilsuvörur), skartgripi og aukahluti, listaverk 

og handaverk, blóm og plöntur, bómull, gull, förðunarvörur, ilmi og bolta og fer vöruúrvalið 

stækkandi. Í dag er kaffi mest selda Fairtrade-varan í heiminum, sem hefur verið hundruð 

þúsunda kaffibænda til hagsbóta. Hafþór nefnir sem dæmi að við sölu á gallabuxum, fari aðeins 

1% af söluandvirði vörunnar í laun verkafólks. Skiptingin sé þessi; 50% smásala og 

virðisaukaskattur, 25% markaðssetning, 13% framleiðsla og hráefni, 11% flutningur og skattar og 

1% laun verkafólks. 

Fairtrade er óháð siðgæðavottun sem tryggir að varan hafi verið framleidd á sanngjarnan hátt. 

Fairtrade staðallinn tryggir að lágmarksverð vörunnar fari aldrei niður fyrir það sem þarf til að 

framleiða hana á sjálfbæran hátt. Með því að kaupa vörur með Fairtrade stimpli, er fólk að taka 

þátt í því að draga úr barnaþrælkun og almennri þrælkun, auka lýðræði og félagafrelsi í 

heiminum, styðja lífræna ræktun og tryggja að bændur/framleiðendur fái sanngjörn laun fyrir 

framleiðslu sína. Fairtrade sýnir gegnsæi, en á bak við slíka vottun er lögð áhersla á jöfnuð, 

jafnrétti og almenn mannréttindi. Jafnframt er lögð áhersla á að fækka milliliðum, þannig að 

meira komi í hlut framleiðandans.  

Hafþór segir að við sem neytendur berum vissulega ábyrgð og að Fairtrade virki ekki nema 

neytendur láti sig málið varða og þá skiptir máli hvernig við kaupum inn. Upphaflega voru fleiri 

bekkjarfélagar Hafþórs með honum í þessu verkefni en hann segir að þeir hafi misst áhugann og 

að hann hafi fengið leyfi kennara síns til að halda áfram einn síns liðs. Hafþór hefur starfað með 
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æskulýðsfélögum Akureyrarkirkju og KFUM á Akureyri og innan Hjálparstarfs kirkjunnar eru 

samtök sem heita Breytendur. Samtökin hafa verið að vekja athygli á Fairtrade og fleiri 

málefnum sem varða þriðja heims ríkin. Hafþór segir að Fairtrade hafi verið kynnt á 

æskulýðsmóti á Akureyri og í framhaldinu var stofnaður hópur Breytenda í bænum.  

Hafþór segir að allt of fáir Íslendingar viti hvað Fairtrade er. Það hafi t.d. komið komið berlega í 

ljós þegar hann sendi könnun á alla nemendur MA, sem vissu nánast ekkert um málið. Einnig 

heimsótti Hafþór verslunarstjóra í verslunum sunnan Glerár og þá kom í ljós að aðeins 

verslunarstjóri og aðstoðarverslunarstjóri Nettó, vissu tölvert um Fairtrade en aðrir lítið sem ekki 

neitt. Einnig talaði Hafþór við birgja, sem voru talsvert meðvitaðir um málið. “Þá hef ég verið að 

lesa ritgerðir og greinar um þessi mál, frá mismunandi sjónarhornum. Til að fá þessa vottun þarf 

að meta ræktunarstaðinn og eða verksmiðjuna sem framleiðir viðkomandi vöru og þá skiptir máli 

að framleiðslan sé lífræn, sé þess kostur. Fairtrade styrkir félagafrelsi og stuðlar að 

lýðræðisþróun, það stuðlar að því að bændur og aðrir framleiðendur séu sjálfstæðir og geti séð 

um sig sjálfir. Víða er verið að vinna með mjög hættuleg efni, t.d. í fataiðnaði en víða er skortur á 

öryggisbúnaði. Þá skiptir líka máli að bændur fái sem mest sjálfir fyrir sína framleiðslu. Aðeins 

þannig geta þeir framfleytt fjölskyldum sínum og haldið áfram að rækta garðinn sinn.” 

Hafþór segir að bændur innan Fairtrade stofni með sér samvinnufélög og vinni þannig nokkrir 

saman. Þeir geri langtímasamninga við kaupendur, sem veiti þeim visst öryggi og afkomu. 

“Þannig fær bóndinn um 60% af sínum launum greidd fyrirfram og þess vegna hefur hann 

svigrúm til að endurbæta og standast kröfur Fairtrade. Það erum við neytendur sem berum  hina 

samfélagslegu ábyrgð. Það deyja um 30.000 börn á hverjum degi í þriðja heims ríkjunum og 

við getum lagt okkar að mörkum til að fækka þessum dauðsföllum. Það eru einmitt yngstu 

fjölskyldumeðlimirnir sem verða verst úti þegar illa gengur. Það er því mjög mikilvægt að fræða 

landsmenn um þessar vörur,” segir Hafþór. 

Samtökin voru stofnuð í Noregi, vegna óréttmætra skulda þriðja heims ríkja. Noregur var 

jafnframt fyrsta landið til að fella niður þessar skuldir en fleiri ríki hafa fylgt í kjölfarið. Samtökin 

starfa nú út um allan heim. Hafþór áréttar að hann standi ekki einn á bak við verkefnið. “Skólinn 

á hrós skilið fyrir að gefa mér færi á þessu verkefni og aðstoða við það. Breytendur hafa staðið á 

bak við mig, svarað spurningum og veitt mér ýmsar upplýsingar.  Auk þess hafa verslunarstjórar, 

birgjar og ýmsir viðmælendur komið að verkefninu.” 


