
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Varmt välkommen till Schysst Jul 2015! 
 
Schysst jul är en återkommande julmarknad där alla som deltar 
säljer varor som är tillverkade med hänsyn till människor och 
miljö. I år har vi även ett spännande föreläsningsprogram som vi 
hoppas ska fylla dig med mer inspiration och kunskap. 
 
I den här lilla broschyren hittar du namn och kort information 
om alla årets 40 deltagare. I slutet hittar du 
föreläsningsprogrammet  
 
 
Vi hoppas du får en härlig stund på Schysst jul! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Svalorna Latinamerika 



Deltagare 

Africa Now 
Africa Now arbetar med hantverkare och designers i södra Afrika, främst 
Sydafrika. De säljer främst presentartiklar, inredningsartiklar och 
smycken. Flera av deras samarbetspartners är Fair trade certifierade 
medan andra arbetar i samma anda. En del av produkterna är gjorda av 
återvunna material.  
 
Afrikagrupperna 
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld 
där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin 
vardag och framtid. För att minska fattigdomen arbetar de tillsammans 
med lokala organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika 
och Zimbabwe. De stödjer även kampen för ett fritt Västsahara.    
 
Amnestygrupp 26 
Amnestygrupp 26 är en del av Svenska Amnesty som sedan 1964 arbetat 
för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. På Schysst jul 
informerar de om sin verksamhet och samlar in namnunderskrifter till 
Amnestys kampanj ”Skriv för frihet”. 
 
Arkitekter utan gränser 
Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en 
hållbart byggd miljö, lokalt som globalt. Arkitekter utan gränser samlar 
en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer och 
konstnärer som vill bidra till en mer hållbar och rättvis värld. 
 
Att Resa 
Att resa är en spännande bok för den som gillar att resa och som vill ta 
hänsyn till människor och miljö! Boken är fylld med tips som visar att 
hållbar turism är enkelt, roligt och viktigt! Boken har ett helhetstänk där 
tryckeri, tryckmetod och transport valts ut från hållbarhetsaspekter!  
 
Ayni Artesania 
Säljer handgjorda Peruanska smycken, keramik och textiler gjorda av 
naturliga material och ofta tillverkade enligt ursprungsbefolkningens 
tradition och kultur. Deras vision är att bidra till att peruanska konstnärer 
och ursprungsinvånare ska få möjlighet att försörja sig på sitt hantverk 
genom att erbjuda dem en marknad i Sverige. 



 
Chaqiya 
Chaqiya har tidigare haft en Fair trade-butik på Hornsgatan och är nu 
webbshop. De säljer främst choklad, kaffe, te, hantverk, accessoarer och 
hudvård. De har direkt kontakt med producenter i Guatemala, Kenya och 
Tanzania. Alla deras produkter är rättvisemärkta eller direct trade, en 
stor del av produkterna är även ekologiska.   
 
Color me Ghana 
Color me Ghana arbetar med småskaliga producenter i Ghana till förmån 
för barnen på ett barnhem i landet. Genom att arbeta med just småskaliga 
producenter i Ghana vill de bidra till lokal produktion som skapar 
arbetstillfällen för vanliga människor så att de kan försörja sig själva.  
 
Earth N more 
Earth N More säljer kläder och accessoarer med ledorden miljö, funktion 
och design. De har en ekologisk inriktning vilket innebär att de 
samarbetar med varumärken som har schyssta produktionsförhållanden 
eller är Fair trade. I deras sortiment hittar du mycket ekologiska och 
återvunna material i både plagg och accessoarer. 
 
Ecolive 
Ecolives syfte är att genom handel stödja palestinska bondekooperativ att 
producera och utveckla högkvalitativa produkter och nå ut till nya 
marknader genom export. De vill även sprida information om böndernas 
situation och hur de påverkas av ockupationen.  
 
Ella Gustava Form 
Jobbar med kreativitet och skapande med utgångspunkt i hållbarhet och 
återvinning. Deras eko-pekbok “Räkna med Stockholm” räknar med 
Stockholm från ett till tio på ett pedagogiskt och kreativt sätt. 
 
ETC 
Nyhetsjournalistik med rödgröna perspektiv. ETC är ett non profit-
företag där allt överskott går till journalistik och nya solcellspaneler. På 
julmarknaden deltar de och säljer tidningar samt schyssta produkter från 
deras webshop. 



 
Fair Sisters 
Är en nystartad ekonomisk förening där de tre medlemmarna gjort 
praktik på ett kvinnokooperativ i Ghana och därefter fortsatt med att ta in 
deras fair trade certifierade sheanötsprodukter. Kaffet de säljer är Marley 
Coffee, från Jamaica vilket också är producerat med hänsyn till människa 
och miljö.   
 
Fair Monkey 
Fair Monkey är fullvärdig medlem i WFTO och importerar hantverk 
tillverkat med kvinnohänder i tre världsdelar. De är ett kooperativ som 
samarbetar med kooperativ i bl a Guatemala, Sydafrika och Nepal. 
Allt är rättvist handlat, en del är ekologiskt, en del är återbruk. 
 
Fair Trade Återförsäljarna 
Deltar på marknaden och säljer jutekassar med organisationens tryck, 
och adventskalendrar. Varorna kommer till största del från småskalig 
produktion i Latinamerika, Afrika och Asien och följer principerna för 
rättvis handel genom World Fair Trade Organization (WFTO).  
 
FIAN 
FIAN:s vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina 
mänskliga rättigheter med värdighet, främst rätten till mat. Deras 
produkter är inhandlade på plats i Indien och Ecuador där de köpt 
produkterna av producenter som tar ansvar för produktionsförhållanden 
och miljö. Böckerna de säljer är secondhand. 
 
Föreningen Tillsammans 
Föreningen Tillsammans arbetar för att krossa det sexuella våldet och att 
fungera som en kunskapsspridare kring sexuellt våld. Deras mål är att 
sprida normer och värderingar kring sex som bygger på schysst sex där 
samtycke och respekt är en central del. De föreläser under söndagen. 
 
Herr & Fru Knapp 
Det sägs att herrskapet Herr & Fru Knapp var riktiga samlare, vid deras 
bortgång fann man bakom en dörr med skylten "Tiden är Knapp!", ett helt 
rum fullt av knappar. På marknaden deltar de med vackra smycken av 
återvunna knappar och vintagekläder i 40 och 70-tals anda. 
 



IM Fair trade 
IM Fair trade är en del av IM-Individuell Människohjälp. De arbetar efter 
de 10 internationella principerna för Fair trade. Hos IM Fair trade hittar 
du spännande produkter från hela världen. Allt från charmiga ulltomtar 
från Nepal till handknutna mattor från Indien eller underbart mjuka 
alpackahalsdukar från Bolivia. 
 
James Tea  
James Tea deltar på marknaden med en stor variation av ekologiska 
lösviktsteer. Alla deras te-sorter är eko-certifierade. 
 
Just Africa 
Just Africa väljer ut produkter med kvalitet, design och stil för dig som 
söker unika, moderna varor, och bryr dig om hur tillverkningskedjan ser 
ut. Återbruk, nytänkande och omsorg om både människor och miljö. Just 
Africa arbetar med direkta kontakter med producenter runtom i Afrika 
för att säkerställa att produktionen är etisk och hållbar så långt de kan 
kontrollera.  
 
Karmakontot 
Karmakontots Gåvokort är ett presentkort laddat med välgörande 
ändamål där varje individ får välja till vilken eller vilka hjärtefrågor som 
beloppet ska gå. Karmakontots vision är en handlingskraftigare värld. 
När mottagaren själv får välja hjärtefråga engageras fler till ideellt arbete 
och genom ett digitalt Karmakonto bidrar de till en demokratisering av 
välstånd och bistånd. 
 
Kidsfuture  
Föreningens arbete syftar till att förbättra förhållandena för utsatta och 
marginaliserade grupper, med fokus på barn och ungdomar i Asien och 
Afrika samt barn och ungdomar i Europa som lever i socioekonomiskt 
utsatta miljöer och/eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.  
 
Kvinna till kvinna 
Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter. De samarbetar 
med kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet och fred.  
rättvisemärkta produkter På julmarknaden säljer de rättvisemärkta 
väskor, t-shirts och julklappar.  



Latinamerikagrupperna 
Arbetar för att stärka småbrukare- och urfolksrättigheter i Latinamerika, 
solidaritet, ledarskapsutbildningar i Latinamerika och matsuveränitet. 
Produkterna de säljer kommer från ett kooperativ som heter Camari i 
Ecuador och som drivs av familjer och småföretagare. 
 
Mixed Grill 
Arbetar med inredningstextilier och barnkläder. Med fantastiska tyger, 
både vax och batik tillverkar de tillsammans med gambiska skräddare 
modern design inom barnkläder och heminredning. De främjar 
självförsörjning genom företagande, produktion och export där deras 
engagemang säkerställer att deras samarbetspartner arbetar under 
schyssta arbetsförhållanden och får bra betalt för sitt arbete.  
 
Nidahasa 
Insamlingsstiftelsen Nidahasa startades för att samla in medel till att 
vidare starta ett kooperativ på Sri Lanka, som jobbar med att stärka 
kvinnors egenmakt genom att med hjälp av handel ge dem möjlighet till 
självförsörjning. På marknaden säljer de tabletter, glasunderlägg, väskor, 
dukar och dylikt. 
 
Palestinagrupperna 
Verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt 
oberoende: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och 
humanitärt genom Palestinainsamlingen. Genom försäljning av hantverk 
och litteratur ger de stöd till kvinnor och andra marginaliserade grupper 
på Västbanken och i Gaza. 
 
Pekoe 
Har en webbutik där vi säljer ekologiskt te från mindre te-producenter i 
Indien, Kina, Nepal och Rwanda.  Alla deras teer är ekologiskt 
certifierade, ett antal är också KRAV-märkta. De köper enbart teer från 
tegårdar med goda arbetsförhållanden. 
 
Rekostart 
En prenumerationstjänst på ekologiska och giftfria babyprodukter. I 
deras web-shop kan man även köpa sugrör i glas, rostfria matlådor, bee´s 
wraps och andra ekologiska och miljövänliga produkter. 
 



 
Save the Orangutan 
Save the Orangutan är en organisation som arbetar för att rädda den 
utrotningshotade orangutangen och dess regnskogshem på Borneo. På 
julmarknaden kommer de delta genom att informera om sitt arbete, sälja 
mysiga orangutang gosedjur och kalendrar med bilder från sin 
verksamhet. 
 
Schyst Resande 
Schyst resande är ett nätverk som informerar, utbildar, föreläser och ger 
ut rapporter om hållbar turism. 
 
Selinas Organics 
Selina’s Organics är ett mat-för-matprojekt där Selina lagar helt 
växtbaserade rätter för att finansiera sina årliga matprojekt i världen med 
målet att uppmärksamma matkonsumtionens situation idag.  
 
Stockholms Afghanistan kommitté 
SAK arbetar med utvecklingsbistånd i Afghanistan inom områdena 
Utbildning, Sjuk och hälsovård med fokus på barn och mödravård, driver 
barnmorskeskolor och stöd till funktionsnedsatta. 
Hantverket har producerats med hänsyn om människa och miljö i 
familjeföretag och saffran av högsta kvalitet har producerats som 
ersättningsgröda för opiumvallmo  
 
Stockholms Fredsförening 
Vi kämpar för en hållbar fred genom att arbeta för nedrustning och 
förebyggande av våld och väpnad konflikt.  
 
Stödföreningen för Martaskolan i Uganda 
Stödföreningen för Martaskolan i Uganda är en ideell förening med syfte 
att samla in pengar och på annat sätt hjälpa att driva Martaskolan/ Marta 
Orphanage school i Uganda. De saker de säljer är hantverk från Uganda, 
mestadels tillverkade av småföretagare eller så har barnen på skolan 
tillverkat dem på sin fritid. 
 
 
 
 



 
Svalorna Latinamerika 
Svalorna Latinamerika arbetar i Bolivia, Peru och Nicaragua för att barn, 
ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade 
livsvillkor. De deltar på julmarknaden med alpacka textilier från Bolivia. 
 
Svalorna Indien Bangladesh 
Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation för internationellt solidaritets- och 
utvecklingsarbete. De har i över 50 år arbetat på gräsrotsnivå med 
fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och 
demokratifrågor. !På julmarknaden säljer de en kalender och gåvokort, 
överskottet går till deras arbete för hållbar utveckling i Indien och 
Bangladesh. 
 
Svenska Tibet kommittén 
Arbetar med att få ut information om Tibet till allmänheten och till 
makthavare och detta görs främst genom evenemang och 
informationsspridning. På julmarknaden kommer de att sälja sidenkjolar, 
böcker och t-shirtar till förmån för sin verksamhet. 
 
TingByLing 
TingByLing är ett samhällsengagerat företag som vill bidra till ett bättre liv 
för fler genom att öka omsättningen och inspirera produktutvecklingen för 
sina småskaliga leverantörer. De bygger sin verksamhet successivt efter att 
ha träffat producenterna och försäkrat oss att allt är schysst. På marknaden 
kommer de sälja fina smycken, väskor av återvunnet material, hantverk, 
plagg av bananfiber och fladdermusfåtöljer. 
	
	



	
Föreläsningsprogram lördag 

 
10.15-11.10 Hur kan vi skapa hållbar turism? 
Att Resa/ Sofia Lindström 
Med utgångspunkt i sina fyra grundprinciper för hållbar turism tipsar 
Sofia Lindström om hur vi rent praktiskt kan göra för att resa mer 
hållbart.  
 
11.15-12.10 Fair trade - ett sätt att stödja ockuperade bönder i Palestina 
Ecolive/ Sara Lindblom 
Olivodlingarna spelar en central roll i Palestina men drabbas hårt av 
Israels militära ockupation. Bönderna har svårt att nå sina odlingar och 
möjligheten att försörja sig och att bo kvar hotas. Fair trade-certifiering av 
olivoljan har lett till ökad export, ett konkret sätt att stödja böndernas 
fortsatta existens. 
 
12.15-13-10 Könsrelaterat våld och sexuella rättigheter i Bolivia 
Svalorna Latinamerika/ Sonia Ampuero 
Om hur Svalorna LA tillsammans med de lokala 
samarbetsorganisationerna arbetar mot könsrelaterat våld och för 
sexuella rättigheter – ur ett maskulinitetsperspektiv 
 
13.15-14.10 Hur kan jag starta café eller butik med schyssta produkter? 
Fair trade Återförsäljarna/  Catja Kaloudis 
Organisationen Fair trade Återförsäljarna består av 56 lokala butiker som 
säljer rättvist handlade varor och Fair trade Caféer som säljer schysst mat 
och fika. Du får en kort introduktion av Organisationen Fair trade 
Återförsäljarna och får veta mer om Fair trade och principerna för rättvis 
handel. 
 
14.15-14.45 Stockholms Amnestykör framför stämningsfull julmusik 
med inslag från andra delar av världen 
 
14.50-15.40 Att arbeta för hållbar, jämlik livsmiljö i Östafrika. 
Arkitekter utan gränser/ Emilia Hallin 
Arkitekter utan gränser introduceras oss till sitt arbete och delar med sig 
av tre olika projekt i Östafrika där man får exempel på hur arbete för 
hållbar och jämlik livsmiljö kan fungera. 



	
Föreläsningsprogram söndag 

 
10.15-11.10 Hur gör man för att resa mer hållbart? 
Schyst resande /Maj-Lis Koivisto 
En spännande föreläsning om ”Schyst resande” som är ett nätverk som vill 
öka medvetenheten om hur vi kan resa på ett bättre sätt, för miljön, 
destinationen och för människorna som arbetar med turismen. 
 
11.15-12.10 Life Is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara 
Afrikagrupperna 
1975 ockuperades stora delar av Västsahara av Marocko och Västsahara är 
idag Afrikas sista koloni. Filmen skildrar livet i Västsahara och ger en röst åt 
de som kämpar för ett fritt Västsahara. Afrikagrupperna arbetar med frågan 
genom informationsarbete och aktivism i Sverige. Obs! på engelska 
 
12.15-13-10 Pionjärvolontärerna-den första generationens u-landsvolontärer 
Svalorna Indien Bangladesh och Svalorna Latinamerika 
En berättelse om pionjärvolontärerna, på 1960-talet var de med att lägga 
grunden för det internationella biståndsarbetet. Vilka var de? Vad gjorde de 
och vad hände sedan? Föreläsningen bygger på berättelser och bilder från 
den kommande boken Pionjärvolontärerna- En internationell generation i en 
föränderlig tid 
 
13.15-14.10 Vad är “schysst” sex? 
Föreningen Tillsammans/ Emma Blomdahl 
Välkommen till en diskussion om vad som är “schysst” sex och vad som är 
sexuellt våld och vad konsekvenserna blir om man inte vet skillnaden.  
 
14.15-14.45 Att vara kvinna i Castilla Media, Peru 
Svalorna Latinamerika/ Mathilda Bäcklin 
Kom och inspireras av film och berättelser från Mathilda Bäcklin som 
nyligen varit i Peru och sett arbetet för kvinnors rättigheter på landsbygden! 
 
14.50-15.40  
Matprojektet - att skapa en hållbar matkedja och öka mattillgången i Syrien 
Selinas Organics/ Selina Hami 
Selinas som säljer mat under julmarknaden berättar om idén bakom 
Matprojektet. Projektet syftar till att synliggöra skillnaden som schysst mat- 
konsumtion kan skapa. 



 


