
Fair Trade Danmark 

Skema 3 Producentoplysninger.  

Følgende spørgeskema udfyldes for følgende typer producentorganisationer:  

D Enkeltmandsvirksomheder med få ansatte  

E Privat virksomhed 

F Kooperativ eller NGO, 

Producentens navn:    

Type D, E eller F?   

Adresse: 
  

Evt. supplement til adresse: 
(f.eks. navn på bygning).    

Evt. relevante certificeringer, angiv 

hvilke:  

 

Navn på producentens 

kontaktperson: 

 

Kontaktpersons titel og funktioner i 

virksomheden. 

 

Kontaktpersons e-mail adresse 
 

Deltager familiemedlemmer i 
arbejdet? Hvis ja: Hvor mange og 
hvilken del af arbejdet? 

  

Antal lønnede mandlige 
medarbejdere   

Antal lønnede kvindelige 
medarbejdere   

Arbejdsstedets beliggenheden: 
(land/by, andet…)    

Mest solgte Fair Trade produkter 
  

Cirka beløb du køber for hos 
producenten (DKK):    

Hvor stor en andel af producentens 
omsætning udgør dit køb (%):  

Seneste dato for, hvornår du eller 
din repræsentant besøgte 
producenten ?  Dato og navn.    



Du er ansvarlig for overholdelse af både din egen virksomheds og dine producenters overholdelse af Fai -

Trade-praksisser, og du skal samarbejde med dine producenter for at sikre, at de lever op til deres ansvar 

som Fair Trade producenter. Derfor skal du gøre rede for opfyldelsen af en række krav, som nævnes i dette 

skema. 

1. Grundlaget for samarbejde med producenten 

 

1.1 Samarbejdet mellem din virksomhed og din producent 
Har du en skriftlig eller mundtlig aftale? Redegør kort for hovedpunkterne i aftalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændringer siden sidste monitorering? 

1.2 Produktudvikling hos din producent 
Hvordan fremmer du produkternes salgbarhed på det skandinaviske marked? 

Ved regelmæssig  fælles vurdering af produkterne? Ved aftaler, der fastlægger et åremåls samarbejde? 
Forbedring af produktinformationen? Hjælp til udvikling af design? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

 

  

1.3 Indsigt i hele produktionskæden 
Hvordan sikrer du dig bæredygtig anvendelse af ikke skadelige råstoffer? 
Kontrol af producentens oplysninger, stikprøvekontrol ved besøg hos producenten, gennemsyn af 
producentens regninger, fremlæggelse af certifikater eller lignende dokumentation? 

 

Ny dokumentation siden sidste monitorering? 

1.4 Styrkelse af produktionsbetingelser 
Beskriv, om og hvordan du understøtter fremstillingsprocessen i oprindelseslandet. 
Opstartfinansiering, konsultation / træning, finansiering af nødvendigt udstyr osv. 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



2. Opfyldelse af Fair-Trade-standarden1 hos din producent 

 
1 (Nummereringen stammer fra WFTO Fair Trade Standard, version 4.2, March 2019: SECTION 2 | Principles and Criteria 
for WFTO Members. Skemaet er en dansk version af ANNEX 1 | Criteria Applicable to Producers) 

1.3 2.1.3 Fokus på økonomisk marginaliserede producenter / arbejdere:  
Krav: Din handelspartner arbejder og handler primært med arbejdere, producenter og 
leverandører af FT-produkter, der er socialt og / eller økonomisk marginaliserede eller på anden 
måde demonstrerer positiv indvirkning på økonomisk marginaliserede grupper som en central del 
af sin virksomhed. 
Gør rede for, om og hvordan din producent lever op til dette krav. 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

4.8. 2.4.8 Krav:  Din producent bliver betalt med rimelige priser, som giver medarbejderne mulighed 
for at have en indkomst på ”Living Wage”.  
Vejledning: Ved beregningen af et Living Wage tages der højde for, hvilken del af deres arbejdstid, der bruges 
på at producere FT-produkter, og hvilken del, der omfatter andre husholdningsindtægter.  
En lokalt eksistenssikrende løn er det vederlag, der modtages for en standard arbejdsuge [ikke mere end 48 
timer] af en arbejdstager på et bestemt sted, og det er tilstrækkeligt til at give en anstændig levestandard for 
arbejdstageren og dennes familie. Elementer med en anstændig levestandard inkluderer mad, vand, bolig, 
uddannelse, sundhedspleje, transport, tøj og andre væsentlige behov, herunder mulighed for at dække  
uventede udgifter.” 

Hvilke oplysninger har du om lønfastsættelsen hos din producent og hvor hvidt kan han 
sandsynliggøre over for dig, at indtægten svarer til en Living Wage? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



  

5.3 2.5.3 Krav til børns deltagelse i produktionen: Hvis der er børn involveret i 
produktionsprocesser, skal du sikre, at: 
• i tilfælde af at de involverer deres børn (under 15 år) i produktionen, så skal dette holdes til et 
minimum, må aldrig være farlig og må ikke forstyrre deres skolegang,  
• hverken unge familiemedlemmer (15–17 år) eller andre beskæftigede unge arbejdstagere er 
involveret i farligt eller udnyttende arbejde. 
• din producent kontraherer ikke børn (under 15 år) som arbejdstagere. 
Vejledning: Producenters / hjemmearbejders børn under 15 år har lov til at hjælpe deres forældre i 
produktion inden for visse grænser: Deres arbejde må ikke forstyrre skolegang, dvs. det kan kun 
gennemføres uden for skoletiden og på ferier/helligdage, og skal give tid til hjemmearbejde og leg. 
Arbejdet skal være passende til deres alder og fysiske tilstand. De skal være under opsyn af deres forældre 
og ikke arbejde mange timer og / eller under farlige eller udnyttende forhold. Inddragelse af yngre børn 
under 13 år skal være minimal. 

Gør rede ´for, hvorvidt der er børn involveret i arbejdet hos din producent.  

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

5.4 2.5.4 Krav: Intet tvangsarbejde og ingen menneskehandel: Du og din handelspartner begrænser 
ikke arbejdernes fri bevægelighed eller beskæftigelse og er ikke involveret i menneskehandel. 
Vejledning: Nogle gange kan selv veludformede tjenester føre til unødig afhængighed eller begrænsning af 
friheden, f.eks. låneprogrammer, der holder producenter / arbejdstagere i langsigtet gæld, opbevarelse af 
arbejdernes originale identitetskort  osv. 

Har du fået indsigt i producentens aftaler med medarbejderne? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

6.1 2.6.1 Krav: Ingen forskelsbehandling: I din producents ansættelsespraksis praktiseres ikke nogen 
form for forskelsbehandling i ansættelse, adgang til træning, forfremmelse, disciplinær praksis, 
ophør eller pensionering, baseret på race, kaste, national oprindelse, religion, handicap, køn, 
seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab, politisk tilknytning, HIV / Aids-status eller alder, 
med mindre det er en del af din mission at favorisere særligt dårligt stillede grupper. 
Har din producent problemer med ovenstående krav og i så tilfælde hvorfor? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

 

7.4 2.7.4 Krav til sundheds- og sikkerhedspraksis: I samarbejde med din producent er du opmærksom 
på vigtige sundheds- og sikkerhedsrisici hos medarbejdere / på hjemmearbejderniveau og I sørger 
for, at der arbejdes på at sikre sikkerhedsrisikobevidsthed, ulykkesforebyggelse og minimering af 
sundhedsrisici for sig selv og deres familier. 
Har I konkrete aftaler på dette punkt? 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 

10.3 2.10.3 Krav til  minimering af miljøskader: I samarbejde med din handelspartner og/eller 
hjemmearbejdere sikres det, at producenterne er trænet i god miljøpraksis (som relevant for deres 
produktion) og stræber efter at beskytte deres økosystemer og forhindre forurening af vand, jord 
eller luft. 
Nævn eventuelle problemer ved opfyldelse af dette krav, og beskriv en mulig handlingsplan. 

 

Ændringer siden sidste monitorering? 



 

2. Selvevalueringsskema: 

Ikke opfyldt: Virksomheden opfylder ikke vurderingskriteriet. 
På vejen til at blive opfyldt: Virksomheden lever delvist op til vurderingskriteriet, men har adskillige 
betydelige svagheder. 
Opfyldt: Virksomheden opfylder vurderingskriteriet, men har stadig nogle svagheder. 
Meget solidt opfyldt: Virksomheden lever udtømmende op til vurderingskriteriet men kan have et par 
mindre eller ingen svagheder. 
Opfyldt i meget høj grad: Virksomheden opfylder vurderingskriteriet fuldt ud.  
 

 

3.1 Er der grundlag/mulighed for, at producenten kan opnå en WFTO-godkendelse?  
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1.3 Fokus på økonomisk marginaliserede 
producenter / arbejdere:  

     

4.8. Krav:  Din handelspartner bliver betalt med 
rimelige priser, hvilket giver 
medarbejderne mulighed for at have en 
indkomst på lokalt eksistenssikrende 
lønniveau.  

     

5.3 Krav til børns deltagelse i produktionen:       

5.4 Krav: Intet tvangsarbejde og ingen 
menneskehandel:  

     

6.1 Krav: Ingen forskelsbehandling:      

7.4 Krav til sundheds- og sikkerhedspraksis      

10.3. Krav til minimering af miljøskader      

Skemaet er udfyldt af (navn og organisation): …………………………………………………………………………………………… 
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