Vuonna 2018 jaetaan ensimmäisen kerran EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. Palkintoa voivat hakea
Euroopan Unionin kaupungit. Palkinto on Euroopan komission aloite, jonka kauppapolitiikan pääosasto (DG Trade)
käynnisti osoituksena sitoutumisestaan kauppa- ja investointipolitiikkaa koskevaan "Kaikkien kauppa" tiedonantoonsa, joka julkaistiin vuonna 2015.
Kansainvälisen kaupan keskus (ITC) valittiin palkinnon pääasialliseksi toteuttajaksi, koska se on reilun, eettisen ja
kestävän kaupan asiantuntija ja Yhdistyneiden kansakuntien alainen puolueeton toimija.

PALKINNON TARKOITUS
•

Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta kaupunkien saavutuksille ja positiiviselle vaikutukselle
kansainvälisen kaupan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen.

•

Palkinto edistää kestävää ja osallistavaa kehitystä pienille tuottajille lisäämällä kansalaisten, poliittisten
päättäjien ja yrittäjien tietoisuutta reilusta, eettisestä ja kestävästä kaupasta.

•

Palkinto innostaa kaupunkeja oppimaan toisiltaan ja kertomaan hyvistä käytännöistä korostamalla ja
arvostamalla reilun ja eettisen kaupan käytäntöjä.

Palkinto on osa EU:n pyrkimystä lisätä tietoisuutta siitä, kuinka eurooppalaisten kuluttajien ostopäätökset voivat
vaikuttaa muiden maiden asukkaiden ympäristöön ja elinkeinoihin, ja kuinka tärkeä rooli kaupungeilla ja
paikallisviranomaisilla on.

EDUT KAUPUNGILLE
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Kaupungit, kansalaiset,
poliittiset päättäjät ja
yritykset saavat
tilaisuuden esitellä reilun
ja eettisen kaupan hyviä
käytäntöjään.

KUKA VOI OSALLISTUA?
EU:n kaupungit, joissa on yli 20 000 asukasta ja jotka käyvät reilua ja eettistä kauppaa yhteisön ulkopuolisten maiden
kanssa toteuttamalla erinomaisia ja innovatiivisia hankkeita, ohjelmia, politiikkoja tai käytäntöjä.

KUINKA KAUPUNKISI VOI VOITTAA?
Hakemuksessaan kaupungin täytyy osoittaa sitoutumisensa näihin kolmeen kriteeriin:

1. Johtajuus, visio ja strategia
• Onko kaupunki dokumentoinut sitoutumisensa eettistä kauppaa edistävään "trade with purpose" -ajatteluun?
• Onko kestävä kehitys otettu olennaiseksi osaksi kaupungin päätöksentekoa?
2. Aloitteet ja sitoutuminen
• Onko kaupunki mukana usean toimijan yhteistyöhankkeissa ja tietoisuuden lisäämisessä?
• Mahdollistaako kaupunki reilua ja eettistä toimintaa ruohonjuuritasolla ja kannustaako se siihen?
3. Vaikutukset ja saavutukset
• Voiko kaupunki osoittaa, mitä vaikutuksia ja tuloksia sen valitsemista käytännöistä on seurannut?
• Voiko kaupunki esittää reilun ja eettisen kaupan vaikutuksen kaupan harjoittajiin?

MIKSI JUURI KAUPUNGIT JA KAUPPA?
Suuret kaupungit ovat perinteisesti olleet kansainvälisen kaupan keskuksia ja toimineet Euroopan taloudellisina
yhteyksinä muuhun maailmaan. Nykyään yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista asuu eri kokoisissa kaupungeissa,
joilla on keskeinen rooli kaupankäynnissä ja kestävän kulutuksen tunnettuudessa. Tämän vuoksi EU:n kaupungit ovat
erittäin hyvässä asemassa edistämään reilun ja osallistavan kaupan positiivista muutosta.
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Lue lisätietoja palkinnosta, lataa hakemuslomake ja jätä hakemus palkinnon verkkosivustolla:

www.trade-city-award.eu
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