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“ Vi trenger ikke

veldedighet, vi er ikke
tiggere. Hvis vi får en
anstendig pris for kaffen
vår kan vi klare oss uten
hjelp.
Isaias Martinez Morales
Kaffebonde, Mexico (1988)

Om Fairtrade
Fairtrade er en internasjonal merkeordning og en utviklingsorganisasjon som
styrker bønder og arbeider gjennom handel. Fairtrade-standardene sikrer
bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser

Fairtrade er en unik ordning
o
o
o
o

Fairtrade dekker alle tre bærekraftspilarene.
Fairtrade er den eneste sertifiseringsordningen som stiller krav til
råvarebetaling. Fairtrades minimumspris gir økonomisk sikkerhet for og
forutsigbarhet til bøndene når markedsprisene svinger.
Fairtrade Premium sikrer råvareprodusenter muligheten til å investere i
utviklingsprosjekter
Fairtrade er en demokratisk organisasjon og den eneste globale ordningen
som er 50% eid og drevet av råvareprodusenter.

Nærmere

2 millioner
råvareprodusenter

1700 Kooperativer i 70+ land
300 Råvarer og mer enn 30 000 produkter
25+ Bedrifter velger Fairtradei Norge
74% Nordmenn kjenner til merket
23+ Kommuner og skoler iNorge

Fordeler med å være en
Fairtrade-kommune
Fairtrade-kommune er en utnevnelse som gis til kommuner som engasjerer
seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen
til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter. Fairtrade-kommuner bidrar til
oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Utnevelsen gir kommunen rett til å bruke
Fairtrade-kommune-logoen.

Fordeler
Digitale nettverksmøter hvert kvartal
o
o
. o
o

Erfaringsutveklsling
Faglig input etter ønske fra kommunene
Oppdatering fra Fairtrade sitt arbeid
Nytt på det norske markedet

Kommunikasjonsresursser
o
o
o
o
o

Poster til sosiale medier på viktige merkedager
Fagartikler som kan brukes i eget kommunikasjonsarbeid
Filer til egen print (Roll-up, flyer, plakat)
Fremsnakking av kommunen gjennom nyhetsbrev, SoMe, intervju, etc.
Kommunikasjonsguide med forklaring på hvordan logoen kan brukes,
standard-teskter med mer.

Kompetansebygging
o Fairtrade kan stille på interne eller eksterne arrangement i regi av
kommunen
o Nyhetsbrev med faglige oppdateringer
o Tilgang på informasjon om risikoråvarer, fokusområder,
bærekraftsmålene, HRDD, åpenhetsloven m.m.
o Veileder til offentlige innkjøpere

Kriterier for å bli en
Fairtrade-kommune
o
o

o

Politisk vedtak: Det må være et politisk vedtak om at kommunen
ønsker å være en Fairtrade-kommune.
Styringsgruppe: Kommunen må sette ned en styringsgruppe som
har som mål å følge opp målsetningene i kommunen. Gruppen skal
ha kontakt med kommunens innkjøpsavdeling og det må dedikeres
en primærkontakt til Fairtrade Norge. Fairtrade-kommuner
oppfordres til å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand,
næringsliv og interesseorganisasjoner. Disse kan med fordel
inviteres inn i styringsgruppen.
Innkjøpsmål: Offentlige anskaffelser av Fairtrade-merkede
produkter bidrar til økt råvarebetaling og fattigdomsbekjempelse
hos råvareprodusenter i Sør. Kommunen skal sette mål for hvor stor
andel av totalt innkjøp, innenfor minst to produktkategorier, som
skal være Fairtrade-sertifiserte. Her er det rom for prosentvis
progresjon over et bestemt tidsrom.

o

Rapportering: Medlemskapet er løpende og kommunen rapporterer
årlig på innkjøpstall og eventuelle kommunikasjonsaktiviteter.

o

Kommunikasjonsaktiviteter: Kommunen oppfordres til å ha egne
kommunikasjonsaktiviteter gjennom året.

.

Søknadsskjema finnes på fairtrade.no

Årlig kontingent
For mindre kommuner
med færre enn 20.000 innbyggere
4.800 NOK

For mellomstore kommuner
fra 20.000 til 80.000 innbyggere
11.000 NOK

For store kommuner
med over 80.000 innbyggere
18.000 NOK

“

It’s better to
empower
somebody. It will
last longer and
that’s what
Fairtrade is doing.
Grace
Blomsterarbeider, Kenya
(2019)

