Verksamhetsrapport 2015

Jönköping är en

Fairtrade City
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och
etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör
rättvis handels-krav i offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud
av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.
Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från föreningsliv, näringsliv, och politiken.
Styrgruppen har under 2015 bestått av:
Kommunstyrelsen: Bert-Åke Näslund (ordförande) t o m oktober, därefter ersatt av Göran
Bäckstrand
Kommunstyrelsen: Margareta Sylvan (vice ordförande)
Stadskontoret: Liz Modin (samordnare)
Konsumentrådgivningen: Annika Wilow Sundh (sekreterare)
Upphandlingsavdelningen: Hans Classon
Föreningsliv: Samuel Ånfors, Röda Korset
Näringslivet: Jesper Steén, Jönköping City
Christina Lööv, Chokladfabriken
Svenska Kyrkan: Jens Ingolf
Styrgruppen har träffats 3 gånger under året: 4/5, 24/9, 26/11. Därutöver har det varit
möten med representanter för arbetsgrupperna.
2015 fokuserade arbetet på marknadsföring av Fairtrade och att Jönköping är en Fairtrade
City. Vi har deltagit på flera arrangemang, däribland Inspiration världen och Ko-kalv-kakor,
som genomförts i Jönköping med syfte att informera om vad Fairtrade är och att Jönköpings
kommun aktivt arbetar med andra aktörer för att öka etisk konsumtion. Det har varit en
artikel om vårt arbete i personaltidningen Vårt Jönköping samt affischering på kommunens
stortavlor för att nå ut till en större bredd av Jönköpingsborna.

Ca 20 föreningar i kommunen som arrangerar tipspromenader har samarbetat med Fairtrade
City Jönköping för öka kunskapen om Fairtrade genom att sprida foldrar med information
samt lotta ut Fairtrade kaffe.
Några arrangemang som varit extra positiva under året är medverkan under
Jönköpingsfesten där många besökare deltog i vår frågesport och där det gavs många
givande samtal om Fairtrade. Ett annat samarbeta som kan nämnas lite extra är
informationsträffarna på Vätterhem. Under två veckor bjöds samtlig personal in till
personalsamlingar med information om Fairtrade och Fairtradefika. Vi sponsrade Beat meet
med en påse med kaffe och chokladbitar till samtliga föreläsare
För att öka samarbetet med handlarna i centrala Jönköping har vi deltagit på Jönköpings
Citys frukostmöten.
Representanter ur styrgruppen har deltagit på en regional nätverksträff i Tranås, Fairtrade
forum i Uppsala samt ett Fairtrade Citymöte i Göteborg.
Året har resulterat i många möten och nya nätverk för att fortsätta samarbetet kring och
utveckling av Jönköping Fairtrade City under 2016.
Under året har även arbetet med förnyelseansökan om Fairtrade City 2016 initierats.
Negativt för året har varit att vi inte kunnat genomföra någon ambassadörsutbildning på
grund av för få deltagare samt svårigheten att engagera medborgarna i Fairtrade
arrangemang.
Ekonomisk rapport se bilaga.
Nedan följer sammanställning över en stor del av de aktiviteter som Fairtrade City Jönköping
deltagit på och eller arrangerat tillsammans med olika aktörer.
Maj
9 World Fair Trade day
9 Inspirationsdag världen
30 Ko-kalv kakor
Augusti
6-8 Jönköpingsfesten
8 Nordiska Mästerskap i kanot
September
18 Nätverksträff Tranås
Oktober
2-3 Fairtrade Forum i Uppsala
7 Fairtrademingel på Brunnen för ungdomar
8 Informationsträff på Myoga
15 Fairtradefika på Rådhuset

16 Strandskolan initierar Fairtrade skola
V 41-42 Föreläsningar för personalgrupper och boende, Vätterhem
21 Föreläsning för Rotary
22 Fairtadeinformation på A6
November
3-4 Frukostmöte Jönköping City
17 Fairtrade City träff i Göteborg
Reportage i Vårt Jönköping
December
Information på stortavlor
5 Tomtens dag på Vissmålen
9 Föreläsning tema Fairtrade på miljöfika
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