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Synpunkter på förslag att utträda ur FairTrade City
Föreningen Världsbutiken KLOTET har arbetat med Fair Trade sedan föreningen bildades
1982. Helt konkret har vi praktiserat rättvis världshandel sedan butiken öppnade 3 februari
1983. Föreningens målsättningar är dels att bedriva det arbete vi gör i butiken, men också att
informera, utbilda och bilda opinion om frågor som rör världshandel. Vi har idag cirka 180
betalande medlemmar, varav många är aktiva i föreningens olika grupper, som butiksvärdar,
inköpare och annat. Även nu under Coronan har vi kunnat ha butiken öppen minst 4 dagar i
veckan med i huvudsak frivilligt arbete.
När vi började vår verksamhet, var begrepp som Fair Trade inte välkända. Vi har sedan dess
sett vår butiks omsättning växa, men framför allt har vi kunnat glädja oss åt att det arbete som
vi och många andra gjort för att i ord och handling sprida våra idéer har burit frukt. Det var
inte utan stolthet vi kunde passera skyltarna i till Lund med texten ”Lund – Fair Trade City”.
Vi har nu blivit uppmärksammade på, att Lunds kommun enligt liggande budgetförslag är på
väg att lämna FairTrade -arbetet. Vi ser detta som mycket oroande.
Vi vet att ett omfattande arbete är på gång vad gäller miljö- och hållbarhet inom ramen för
LundaEko. Detta är givetvis bra!
Men från vår synpunkt sett hänger frågorna om miljö, hållbarhet och internationell rättvisa
samman. Om man i detta läge backar från tidigare gjorda framsteg, så kan vi inte annat än se
det som en förlust för Lund och ett bakslag för allt arbete som så många lagt ner på detta.
Vill man framstå som en grön, hållbar och helhetstänkande kommun, så kan man inte överge
FairTrade-målen. Vi önskar att kommunfullmäktige i sitt beslut avstår från utträde ur Fair
Trade City
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