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FaIrTraDe
Fairtrade er verdens største og mest
kjente merkeordning for rettferdig
handel.
Fairtrade-standardene skal
sikre bedre arbeidsforhold og
handelsbetingelser for bønder
og arbeidere i utviklingsland, slik
at de kan investere i produksjon,
lokalsamfunn og en bærekraftig
framtid.
I starten omfattet merkeordningen
kun kaffe, men det kommer stadig
flere produkter som er Fairtrademerket. Globalt er det nå mer enn
30.000 produkter som er Fairtrademerket og produktene selges i mer
enn 125 land.
(Kilde: Fairtrade.no)

Flertallet i kommunestyret stemmer mot å bli Fairtrade-kommune.

Vil ikke bli Fairtrade-kommune
– Det er beklagelig at
flertallet nå stemmer mot
å bli Fairtrade-kommune,
sier KrF-politiker Britt Marit
Haga.
Helene PaHr-Iversen • tekst og foto
helene@solabladet.no

I mai 2013 fremmet Britt Marit
Haga (KrF) en interpellasjon
i kommunestyret der hun ber
politikerne stille seg positivt til at
Sola blir en Fairtrade-kommune.
Året etter vedtok både formannskapet og kommunestyret
dette. To år senere kommer
vurderingen fra rådmannen, og

anbefalingen er nå at Sola ikke
blir Fairtrade-kommune. Grunnen til dette er at rådmannen
mener det kan komme i konflikt
med lovverket om offentlige
anskaffelser.

etisk handel

I stedet foreslår rådmannen å
inngå en avtale med Initiaitv for
etisk handel (IEH), som er en
organisasjon som jobber for økt
etisk handel og som er opptatt av
arbeidsforholdene til arbeidere i
utviklingsland.
Britt Marit Haga sier KrF er
positiv til dette, men at kommunen også bør slutte seg til
Fairtrade.
– Fairtrade byr på enda mer,
og det er beklagelig at flertallet
nå snur i denne saken, sier hun.
Både Høyre-politiker Ole

Andreas Gundersen og Venstrepolitiker Anja Berggård Endresen
begrunner flertallets standpunkt
med at det er uheldig i forhold
til lov om offentlige anskaffelser
å låse seg til Fairtrade, men at
medlemskap i IEH langt på vei
vil ivareta kommunens ønske å
handle etisk.

– Beklagelig

Det svaret er verken KrF eller Ap
fornøyd med.
– Hvordan kan Stavanger være
en Fairtrade-kommune dersom
det er imot loven, spør Britt Marit
Haga.
Rådmann Ingrid Nordbø
påpeker at lov om offentlige
anskaffelser ikke gir kommunen
mulighet til å kreve at anskaffelsene skal være en bestemt
merkevare, slik som Fairtrade

Bredt produktspekter til

er. Hun anbefaler ikke Sola å
bli Fairtrade-kommunen for
ikke å komme i konflikt med
anskaffelsesreglementet.
Siv-Len Strandskog (Ap)
mener det ene ikke utelukker
det andre.
– Vi har vedtatt at vi skal bli
Fairtrade-kommune. Nå starter
rådmannen en omkamp om dette,
og det er beklagelig. Det er en
selvfølge at Sola skal handle etisk,
men IEH-medlemskap utelukker ikke at vi også kan være en
Fairtrade-kommune, mener hun.
Ap fremmet den første interpellasjonen om Fairtrade i Sola
i 2009, og den ble avvist. KrF
sin fire år senere ble vedtatt,
men torsdag kveld sa et flertall
i kommunestyret nei til å bli
Fairtrade-kommune.

InITIaTIv For eTIsk
HanDel (IeH)
IEHs formål er å fremme ansvarlige
leverandørkjeder slik at internasjonal
handel bidrar til å ivareta menneskeog arbeidstakerrettigheter,
bærekraftig utvikling og forsvarlig
miljøhåndtering.
IEH er en medlemsorganisasjon
for bedrifter, organisasjoner og
offentlige virksomheter. Å være
medlem i IEH innebærer å ta tak i
utfordringer i egen leverandørkjede,
og rapportere åpent om status og
fremdrift i arbeidet.
Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å
stifte IEH i 2000, sammen med
Hovedorganisasjon Virke (tidligere
HSH), LO og Coop Norge.
(Kilde: IEH)
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GODE HØSTPRISER

Solakrossvegen 2, 4050 Sola.
51 71 54 54 * sola@dittapotek.no

Garasjeporter

GRATIS befaring/tilbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

GARASJEPORTER
Norskprodusert

Det er totalsummen som teller!

Gratis befaring: 04990

www.scandic.no
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Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask
- uansett type og alder på ditt kjøkken.

√ Montert på en dag
√ Miljøvennlig
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Kontakt vår lokale representant for avtale
Øivind Knudsen:

eller vårt hovedkontor:

4803 7000
9515 7585

Gratis befaring og kostnadsoverslag

GJØR ET TRYGT KJØP!

SMART
www.smartkjokken.no

Med 18 års erfaring kan vi tilby løsninger som
kombinerer høy kvalitet og en konkurransedyktig
pris fra serviceinnstilte medarbeidere!

Kjøkken
Kjøkken - Garderobe - Bad

Vi gir mennesker
hjelp til å velge livet
Dessverre er det altfor
mange vi aldri hører noe fra
TIPS 51 51 59 59 Hverdager 08.00 - 15.00
Kirkens SOS 22 40 00 40 - Vi er der alltid!

