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Sjunkande andel Fairtrade-märkt kaffe i kommunen
Uppsala kommun är sedan 2015 en diplomerad Fairtrade City. Det är en diplomering för
kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär
att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, aktivt informationsarbete och
ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.
Som en Fairtrade City bidrar Uppsala kommun med en viktig insats för att göra konsumenter
mer medvetna om vikten av rättvis handel. Vi har nu i flera år arrangerat flera uppskattade
och uppmärksammade evenemang där information om Fairtrade sprids och skapar
engagemang. Med stora volymer produkter som upphandlas och köps in varje år får
dessutom kommunens egna val av produkter stor betydelse. Det är viktigt att kommunens
invånare är trygga i att kommunen anstränger sig för att ta ansvar för sin omvärld när inköp
och upphandlingar genomförs.
Kommunen köper varje år in Fairtrade-märkta produkter, framförallt kaffe, te, kakao och
bananer. I kronor mätt ökar inköpen av Fairtrade-märkta produkter markant för varje år vilket
är mycket positivt. För att bibehålla diplomeringen som en Fairtrade City krävs en ständig
förbättring, bland annat ska kommunens etiska konsumtion öka varje år. Men om vi ser till
andel av inköpen ser vi tyvärr att Fairtrade-produkterna inom flera områden krymper.
År 2017 var 87,1 procent av det kaffe Uppsala kommun köper in Fairtrade-märkt, år 2018
sjönk den andelen till 82,9 procent. Automatchokladen sjönk från 95,2 procent Fairtrademärkt till 86,4 procent. Te ökade, men från en låg nivå (14 procent) till en annan låg nivå
(16,2 procent).
En möjlig förklaring till att andelen Fairtrade-märkta produkter i delar av inköpen sjunker är
brist på tillgång. Så kan det till exempel vara med bananer som också sjönk i andel mellan år
2017 och 2018. En annan förklaring kan vara att när det finns antingen eko-märkt produkt
ELLER Fairtrade märkt produkt så väljs den tidigare nämnda produkten.
Men när det gäller både te och kaffe finns dubbelmärkta produkter från flera leverantörer och
i flera olika smakvariationer. Det finns alltså ingen legitim anledning för kommunen att välja
något annat än produkter som är märkta med Fairtrade allena eller i kombination med andra
märkningar. Uppsala kommuns åtaganden kring Fairtrade är viktiga och vi kan bli bättre.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 1 vice ordförande i kommunstyrelsen som även
är ordförande i styrgruppen för Fairtrade City:
- Varför är inte 100 procent av allt te och kaffe som köps in av kommunen Fairtrade-märkt?
- Är minoritetsstyret beredda att vidta åtgärder för att säkerställa att 100 procent av allt te och
kaffe som köps in av kommunen är Fairtrade-märkt? Vilka åtgärder avser styret i så fall vidta
och när kommer så ske?
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