Fairtrade City-omdiplomering
Feedback på förnyelseansökan för 2018

Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 27 februari 2018

Kontaktuppgifter:
Styrgruppens ordförande: Anna-lena Heydar
Fairtrades kontaktperson: Jenny Olsson
Ambassadörskontakt:

Esbjörn Öhlén

Sammanfattande kommentar från Fairtrade Sverige:
Stort grattis! Nu uppfyller Uddevalla kriterierna för att omdiplomeras till Fairtrade City
2018. En god redovisning har genomförts och det finns en tydlig målsättning i
kommunen att ta steg vidare för rättvis handel och etisk konsumtion. Det ger goda
förutsättningar att fortsätta utveckla Fairtrade City-arbetet i samverkan mellan
kommunen, näringslivet och civilsamhället i hela kommunen, i enlighet med Agenda
2030, så att ständiga förbättringar möjliggörs för odlare och anställda i länder med
utbredd fattigdom.

Kommunens ansvar:
Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter
Tack för er redogörelse för den offentliga sektorns konsumtion av rättvist handlade
produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner, där
ni uppger att en produktgrupp har visat positiv förändring jämfört med er senaste
större redovisning 2016. Korrigerade siffror för kaffe via automat har ökat i värde med
drygt 40 092 kronor. Andra ökningar är för livsmedel ifrån 1,3% till 1,6%, bananer
från 89% till 93,40% och kaffe från 60,9% till 74,5%.
Toppen att i det serveras Fairtrade-märkt kaffe, kakao, socker te och bananer i
Uddevalla stadshus.

Kommunens mål- och handlingsplan för ökad
offentlig konsumtion av rättvist handlade
produkter
Tack för kompletterande information om det är samma
mål som angavs i förnyelseansökan för 2016 som
fortfarande gäller. Att kommunfullmäktige har för
2016-2018 tagit fram mål för fortsatt arbete med
Fairtrade att 100% av kaffe, te, choklad och socker i
kaffeautomater ska uppfylla kraven för principerna för
rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

Styrgruppens arbete:
Tack för informationen om styrgruppens imponerande
18 ledamöter och deras kontaktuppgifter där de 3
uppdragen finns specificerade. En mycket god
representation från både civilsamhället, näringslivet
samt kommunens politiker och tjänstemän.

Utbud
Tack för en imponerande lista på kontaktuppgifter till
butiker, caféer, restauranger, hotell, folkhögskola,
servicestation och kyrka som regelbundet säljer och
serverar Fairtrade-märkta produkter. Det möjliggör och underlättar delaktighet inför
lokala event och kampanjer. Fantastiskt roligt att läsa om era beskrivna samarbeten
under 2016 och 2017:
•
•

Samarbete med City Gross under Fairtrade Fokus veckor 2016.
Föreläsning om Mode under Fairtrade Fokus ihop med Coop, Bohusläns
museum, Restaurang Kajkanten och Fairtrade Shop samt delar av
kommunens socialtjänst, Da Capo samt fritidsgårdar. Oktober 2017

Konsumtion
Det finns i dag fem arbetsplatser i Uddevalla som
registrerat sig i Fairtrade på jobbet, att de själva
konsumerar de Fairtrade-märkta produkterna kaffe, te
och socker eller annan produkt. Arbetsplatserna är
Folkets Hus i Uddevalla, Kulturskolan i Uddevalla,
Nyttodata, Sensus i Uddevalla samt Uddevalla
pastorat.
Tack för er redovisning av på vilket sätt styrgruppen
arbetat med information om Fairtrade på jobbet
genom Fairtrade-fika på arbetsplatser, infoskyltar vid
Fairtrade fikadagen, information vid kyrkkaffe och
blommor som uppmuntran när man gjort något bra.

Lokalt informationsarbete
Tack för er redovisning och bilder från event och aktiviteter under 2016:
•
•
•
•
•
•

Glömda gömda gårdar – oktober
Fairtrade-fika stadshuskällaren – oktober
Rosor och film - Februari
Nationaldagsfirande Gustavsberg
Häng på Hamngatan – juli
Uddevallarundan - maj

Tack också för information om
genomförda aktiviteter under 2017 där
ni varit aktiva under:
•
Bo och Leva mässan i april för
allmänheten
•
Minimässa, miljö, hälsa Fairtrade för
kommunanställda i oktober
•
Gömda glömda gårdar i oktober
•
Nationaldagsfirande i Gustavsberg i
juni
Glädjande att läsa om de planerade
aktiviteterna för 2018:
•
Earth Hour – mars
•
Klädbytardagen - april
•
Uddevallarundan – maj
•
Glömda gömda gårdar – oktober
Tack för information om på vilket
sätt styrgruppen kommunicerar att
kommunen är Fairtrade Citydiplomerad genom t ex via den
banderoll
sitter
uppe
på
Kungsgatan
under
Fairtrade
Fokus, genom choklad, affischer,
information och roll-up under flera
aktiviteter.

Fairtrade Sverige önskar er stort
lycka till med alla era aktiviteter!

Anneli Örtqvist
Projektledare, Fairtrade City

