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Falkenberg - Fairtrade city
I en global värld finns flera svårigheter för de människor som producerar varor för vidare
försäljning. Detta gäller i synnerhet för individer bosatta i utvecklingsländer. Till följd av tuff
konkurrens, låga priser och undermåliga arbetsvillkor försvåras dessa människors
självförverkligande. Dessa människors villkor är samhällsutmaning som kräver engagemang och
kraft långt utanför dessa länders gränser.
I Sverige är det cirka 60 kommuner (se bilaga) som blivit certifierade som "Fairtrade city's" och
diplomerade av Fairtrade Sverige. För att Falkenberg ska bli certifierade som kommun krävs ett
engagemang för en rättvis handel i världen. Certifieringen innebär att kommunen uppfyller ett
antal kriterier för rättvis handel i bland annat upphandling och att det bedrivs ett
informationsarbete kring dessa frågor i verksamheten. Det krävs bland annat även att det erbjuds
Fairtrade-märkta produkter i exempelvis butiker.
Genom att Falkenbergs kommun blir en Fairtrade City bidrar vi till att förbättra villkor i
utvecklingsländer genom att säkerställa att kommunen använder sig av varor producerade med
rättvisa villkor. Genom ett aktivt arbete för att Falkenberg ska bli certifierade kan Falkenbergs
kommun vara med och bidra till bättre arbetsvillkor i dessa länder.
Men anledning av ovanstaende föi:esla°s fullmäktige att besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad som krävs för att Falkenbergs kommun ska
kunna bli certifierad som en "Fairtrade City".
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Bilaga
Förteckning över diplomerade kommuner
Idag är cirka ett 60-tal kommuner diplomerade och certifierade som Fairtrade-city kommuner.
Nedan finns en förteckning över dessa kommuner.
Alingsås, Askersund, Avesta, Borlänge, Borås, Botkyrka, Boxholm, Eda, Emmaboda,
Eskilstuna, Fagersta, Forshaga, Gnosjö, Göteborg, Hallsberg, Hammarö, Haparanda,
Helsingborg, Härnösand, Härryda, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kil, Kristianstad,
Kristinehamn, Kumla, Landskrona, Lerum, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lomma,
Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Mark, Munkfors, Norrköping, Nässjö, Piteå, Ronneby, Skurup,
Sigtuna, Strömstad, Sundbyberg, Sunne, Säffle, Söderköping, Södertälje, Tranås, Trelleborg,
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Umeå, Vänersborg, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm,
Öckerö, Örebro och Östersund.

Besöksadress.
Arvidstorpsvägen 1A.
311 35, FALKENBERG.
(på hörnan av folkets hus)

Kontakt.
Telefon:0346-124 10
E-post: falkenberg.sap@telia.com

Hemsida.
www.socialdemokratemaifalkenberg.se

