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Kommunstyrelsen

Avslutning av arbetet med Fairtrade City
Trelleborg
Kommunstyrelsens ordförande har initierat ett ärende att föreslå att Trelleborgs
kommun med omedelbar verkan avslutar arbetet med diplomeringen Fairtrade
City.

Beredning
Att vara en Fairtrade City innebär att en kommun arbetar med rättvis handel
utifrån vissa givna kriterier, utformade av organisationen Fairtrade Sverige som
också godkänner arbetet och handhar diplomeringen.
Efter ett medborgarförslag, beslutade ett enigt kommunfullmäktige i mars 2013
att Trelleborgs kommun skulle diplomera sig som en Fairtrade City. Detta beslut
innebar också, att efter att kommunen blivit diplomerad skulle
samordningsansvaret ligga på Trelleborgs Utvecklings AB (Visit Trelleborg) som vid
tidpunkten hade ansvaret för generellt näringslivsfrämjande arbete. I januari 2018
tog kommunstyrelsen beslut om att överflytta samordningsansvaret från Visit
Trelleborg till kommunstyrelsen och Avdelningen för hållbar utveckling fick i
uppdrag att samordna det fortsatta arbetet.
Arbetet med Fairtrade City i Trelleborgs kommun har involverat flera aktörer i
lokalsamhället – näringsliv, föreningsliv, engagerade unga ”ambassadörer” och
kommunen. Det har funnits en arbetande styrgrupp och genomförts aktiviteter
som inneburit att diplomering har uppnåtts årligen återkommande som planerat.
Diplomeringen har också medfört att kommunen arbetat mot de etiska mål som
finns angivna i det politiskt antagna miljömålsdokumentet ”Globalt
ansvarstagande”, samt för att uppnå flera av FN:s Globala hållbarhetsmål, främst
mål nr 1: Ingen fattigdom och mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och tillväxt.
Generellt bidrar arbetet till att förändra livet för de människor som befinner sig i
första ledet av handelskedjan, där arbets- och levnadsvillkoren oftast är som
svårast, liksom att skapa en positiv och hållbar utveckling i de lokalsamhällen där
dessa människor lever och arbetar.
Inom den kommunala organisationen har andelen Fairtrade-märkta produkter
ökat under diplomeringsperioden, kommunanställda har fått utbildning om rättvis
handel, liksom många skolelever.
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Fairtrade City-diplomeringen har också bidragit till kommunen har kunnat
marknadsföra sig som en kommun med höga ambitioner när det gäller etisk
handel. Det arbete som gjorts har uppmärksammats nationellt, då bland annat
”Banan-expressen”, en orange skottkärra, blivit en spektakulär symbol för
Fairtrade City Trelleborg.
Fairtrade Sverige består dels av ett aktiebolag, ”Fairtrade Sverige AB” som ägs av
LO och Svenska kyrkan, samt av ett 40-tal medlemsorganisationer som bildar
”Föreningen för Fairtrade”.

Barnperspektiv
Fairtrade-märkning av produkter går bland annat i god för att varan framställts
utan barnarbete. Anställda vid kaffeodlingar, bananplantager, rosenodlingar osv, i
utvecklingsländer garanteras bra arbetsvillkor och skäliga löner, vilket också
kommer barnen i dessa familjer till godo. De kan klara ekonomiskt att sätta
barnen i skolan.
Barnen i Trelleborg uppmärksammas via skolor, föreningsliv och övriga aktiviteter
om hur Fairtrade förbättrar för barn i andra länder. Bland annat pågår också
inventering av produkter i Trelleborgs butiker som ett uppdrag inom
Söderslättsgymnasiets entreprenöriella lärande ”Real Case”.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att arbetet med diplomeringen Fairtrade City Trelleborg avslutas med omedelbar
verkan, samt
att miljömålsprogrammet revideras gällande Fairtrade City i enlighet med
beslutet.

Skickas till
Styrgruppen för Fairtrade City
Avdelningen för hållbar utveckling

Bilagor:
Fairtrade City Trelleborg, Verksamhetsberättelse för 2018.

