
Fairtrade City diplomering av Gislaveds Kommun

Gislaveds kommun har i mitten på 2000-talet uttalat sig positivt till att arbeta med Fairtrade.
Tyvärr har det visat sig att frågan inte har varit på agendan under lång tid. Vi tycker därför
mot bakgrund av vårt aktiva arbete med Agenda 2030 att denna diplomering borde vara ett
självldart nästa steg för Gislaveds kommun. 1 september 201 8 är 72 kommuner Fairtrade City
diplomerade. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City
cliplomerad kommun.

Att verka på hemmaplan för rätten till justa villkor på arbetsmarknaden kan vara nog så svårt
för en kommun, att verka för att justa villkor ska tillämpas p arbetsmarknaden i tredje
världen kan verka oöverstigligt.
Det finns dock möjligheter att påverka så att arbetare i tredjevärlden får en drägligare standard
och bättre villkor utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta genom att Gislaveds Kommunen
certifierar sig som Fairtrade City. Vår grannkommun är detta sedan många år tillbaka.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.
Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk
konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som ror etisk
upphandling och för att kunna möjliggöra samverkan inom kommunens geografiska område,
krävs kännedom och kommunikation mellan olika aktörer.

Dagligvaruhandeln och andra butiker, hotell, caféer, restauranger, kiosker, servicestationer,
församlingar, Fair Trade Caféer och t ex idrottsföreningar som regelbundet säljer rättvis
handel-produkter, svarar upp mot den ökade efterfrågan och är en del av det lokala Fairtrade
City-engagemanget.

Genom Fairtrade/Rättvisemärkt får odlare och anställda i världens utvecklingsländer tillgång
till en internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Kriterierna ställer krav på
lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill långsiktiga
handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna reglerar också
arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas säkerhet och hälsa.
Kriterierna kan sammanfattas enligt följande:

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Kriterierna, som är utvecklade av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO),
baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt
syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.



De åtagande som en kommun måste ta enligt FLO är följande:
Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens
avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe och socker.
Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta
ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller
motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkta produkter eller motsvarande.
Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.
Utöver ovanstående skall en styrgrupp bildas. Styrgruppen har följande uppgifter: En lokal
styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade Citystatus och för att
kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är
obligatorisk.
Styrgruppen bör spegla en sarnhällelig mångfald med representanter från t.ex. ideell sektor,
företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utnämns som svarar för
primär kontakt med Rättvisemärkt.

Vi yrkar:

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att Gislaveds
kommun skall bli diplomerad som en Fairtrade city

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda en styrgrupp
tillsammans med näringsliv och ideella organisationer för att nå och efterleva de
kriterier som krävs för en Fairtrade city.
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