
                 

Aktivitetsblad         

WE EFFECT OCH VI-SKOGEN

Bakgrund: 
Konsumentföreningen Stockholm och Coop verkar för att medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar ut-
veckling för människa och miljö. Samarbetet med biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen leder till att fler 
människor kan försörja sig själva och sina familjer. We Effect förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre 
nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. Då kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdo-
men för gott. Vi-skogen planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av 
avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. 

Syfte: 
Informera och upplysa om We Effect och Vi-skogens verksamhet samt informera om hur Coop och Konsumentför-
eningen Stockholm samlar in pengar till organisationen och vad pengarna används till.

Före aktiviteten:
Planera aktiviteten tillsammans med butikschefen och kom överens om plats, tid och eventuell bjudning i samband 
med aktiviteten.

Bjudningar i samband med aktiviteten:
Innan ni får bjuda på något ät- eller drickbart i samband med en aktivitet måste ni ha genomfört vår hygienutbildning. 
Utbildningen finner ni under Mina sidor. I samband med den här aktiviteten så kan en bjudning av Änglamarkskaffe 
vara lämplig då 25% av Änglamarkskaffet kommer från ett kooperativ som We effect stödjer (läs mer på baksidan av 
kaffepaketet).

Läs på innan:
We Effect: http://www.weeffect.se/
Vi Skogen: http://www.viskogen.se/
Coops hemsida: https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengagemang/Hjalp-till-sjalvhjalp/
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Det material som ska användas är:
Broschyren:  ”Tillsammans för en bättre värld”
Vykortet:  ”Nu gör vi världen lite grönare” 

Material för aktiviteten finns att hämta på föreningskontoret.  
Meddela gärna innan ni kommer upp och hämta hur mycket ni behöver så att vi kan förbereda.

Under eventet:
Fånga upp kunderna genom att använd någon av öppningsfraserna nedan. Dela ut material de till kunder som  
är intresserade.

Förslag på öppningsfraser/saker att prata om....
• Vad känner du till om We Effect?
• Visste du att 25% av Änglamarkskaffet kommer från ett kooperativ som We Effect stödjer? 
• Vad innebär bistånd för dig?
• Känner du till biståndsknappen?

Så här kan du bidra till We Effcet och Vi-skogen:
• Tryck på Biståndsknappen när du pantat och bidra till Vi-skogens arbete
• För varje bärkasse du köper i Coop går tre öre till Vi-skogen
• Anmäl dig till Bistånd på köpet. Varje gång du handlar och betalar med ditt Coop kort så avrundas 
 beloppet till närmsta helkrona till förmån för We Effect
• När du självscannar dina varor i butiken kan du scanna biståndskoden och skänka 10 kr
• I Coops poängshop kan du välja att växla in dina poäng och skänka till Vi-skogen eller We Effect
• Lägg en slant i bössorna vid kassan och bidra till We Effects arbete
• Köp en present i We Effect eller Vi-skogens webbutik. 

Exempel på vad pengarna räcker till:  
• 4,50 kronor räcker för att betala materialet till ett utbildningstillfälle för en person i södra Afrika 
• 5 kronor räcker till 7 tegelstenar. (Det går åt ungefär 10 000 tegelstenar till att bygga ett hus)
• 59 kr räcker till ett utsädespaket med torktåliga grödor i Malawi 
• 129 kr räcker till en enkel bevattningspump i Malawi 

Efter aktiviteten:
Plocka i ordning och ställ tillbaka allt du har använt. Återrapportera till butikschefen om hur det har gått samt om du 
har fått in några synpunkter som bör framföras. 

Rapportera in din aktivitet via Mina sidor under Butiksaktivitet Bistånd (ÄO/ERS/Ä-RÅD) och lämna tillbaka överbli-
vet material till föreningskontoret. 


