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Fairtrade City är en diplomering som funnits sedan 2001. I Sverigehar
var fjärde kommun ansökt om FairtradeCity-diplomering och hälften av
Sverigesmedborgare bor i en FairtradeCity-diplomerad kommun. Vi kan
vara stolta över att RegionVästmanlandblev Sverigesförsta certifierade
landsting/region 2015.
Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör
rättvis handel och etisk upphandling, bedriver ett aktivt
informatlonsarbete samt uppmuntrar till ökat utbud av etiskt märkta
produkter i butik och på arbetsplatser.
Det nya EU-direktivet kring lagen om offentlig upphandling uppmanar
dessutom kommuner och landsting att användaoffentlig upphandling
som ett verktyg för att uppnå samhälleligamål, såsommålet om
fattigdomskämpning. Genom att inkluderasociala och etiska villkor i
upphandlingen av produkter främjas produktion som utförs enligt
riktlinjerna i FN:sdeklaration om de mänskligarättigheterna,
konventionen om barnens rättigheter samt ILO:sgrundläggande
konventioner.
Det är hög tid att ta ansvarför vad som sker i produktionen av de varor
som kommunen köper in.

Med bakgrund av detta vill Vänsterpartiet att Salakommun skata de
första stegen mot en mer etisk konsumtion och bli en Fairtrade City
utifrån nedanstående kriterier och i andan av Agenda2030.
1. Kommunens ansvar:

inom den offentliga konsumtionen skakommunen som
organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna
erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens
avtal utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s
kärnkonventioner.
2. Styrgruppen:

Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av
representanter

från hela närsamhället som näringsliv, handeln,

frivilligorganisationer, Fairtradesmedlemsorganisationersamt
politiker och tjänstepersoner från kommunen. Tre personer
utses till styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson

gentemot Fairtrade Sverigesamt kontaktperson för lokalt
ambassadörsnätverk.
3.

Utbud:

En kartläggning av näringsidkaresom säljer Fairtrade-märkta
produkter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer,

hotell, restauranger samt andra butiker skagenomföras för lokal
samverkan och göra det enkelt för kommuninvånarna att hitta
etiska varor i sin vardag.

4. lnformationsarbete:
Styrgruppen ansvararför att samordna och arrangera minst fyra
informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år
samt att dokumentera och redovisa dessa.Minst en aktivitet ska
vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör
ocksåför på vilket sätt de planerar att kommunicera att
kommunen är Fairtrade City-diplomerad.
Vi yrkar:
Att en utredning genomförs om kommunensförutsättningar att bli
Fairtrade City-diplomerade så att Sala därmed kan utnämnas till
Fairtrade city.
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