2018 er året, hvor en by i Den Europæiske Union for første gang vil modtage prisen EU-byer for fair og etisk handel.
Prisen er et initiativ fra Europa-Kommissionen, som Generaldirektoratet for Handel (GD Trade) har iværksat som led i
handelsstrategien ”Handel for alle”, der blev offentliggjort i 2015. På baggrund af sin FN-baserede neutralitet og
ekspertise inden for fair, etisk og bæredygtig handel blev International Trade Centre (ITC) valgt som det primære
agentur til gennemførelse af prisuddelingen.

FORMÅLET MED PRISEN
•

Anerkende og fejre byernes positive resultater og bedrifter på området for social, økonomisk og
miljømæssig bæredygtighed inden for international handel.

•

Fremme bæredygtig og inklusiv udvikling hos små producenter ved at skabe bevidsthed blandt borgere,
beslutningstagere og iværksættere om fair, etiske og bæredygtige handel.

•

Motivere byerne til at lære af hinanden og udveksle best practice ved at fremhæve og tilføre værdi til fair
og etiske handelspraksisser.

Prisen er en del af EU's indsats for at skabe bevidsthed om, hvordan EU-forbrugernes indkøbsvalg kan påvirke miljøet
og livsgrundlaget for mennesker i andre lande – og om den rolle byer og lokale myndigheder skal spille.

FORDELE FOR BYEN

Fremme trendsættende
og inspirerende byer og
berette om deres tiltag
inden for bæredygtig
handel

Prestigefyldt
anerkendelse af byer,
der fremmer fair og
etisk handel ved
prisuddelingen

Fremtidig støtte fra
International Trade
Centre til et
bæredygtigt
udviklingsprojekt,
ført an af byen

Udveksling af best
practice inden for fair
og etisk handel mellem
byer, borgere,
beslutningstagere og
virksomheder

HVEM KAN ANSØGE?
EU-byer med mere end 20.000 indbyggere, der engagerer sig i fair og etisk handel med tredjeverdenslande gennem
fremtrædende og banebrydende projekter, programmer, politikker eller praksisser.

HVORDAN KAN DIN BY VINDE?
Byerne skal i deres ansøgning vise forpligtelse til disse tre kriterier:

1. Lederskab, vision, strategi
• Har din by dokumentation for forpligtelser inden for "handel med formål"?
• Har din by integreret bæredygtighedsinitiativer i sin beslutningstagning?
2. Initiativer og engagement
• Er din by involveret i bevidstgørelse og samarbejde med flere interessenter?
• Giver din by mulighed og tilskyndelser til fair og etiske græsrodsaktiviteter?
3. Virkning, effekt, resultater
• Kan din by påvise effekter og resultater af de politikker, den har vedtaget?
• Kan din by fremvise virkninger af fair og etisk handelspraksis inden for handelsfællesskaber?

HVORFOR BYER OG HANDEL?
Byer har traditionelt set været centrale for den globale handel og tjent som platforme for Europas økonomiske
forbindelser med resten af verden. I dag bor mere end to-tredjedele af europæerne i større eller mindre byer, som spiller
en væsentlig rolle inden for handel og bevidsthed om bæredygtigt forbrug. EU's byer har således et stort potentiale for
at skabe en positiv forandring inden for bæredygtig og inklusiv handel.

TIDSPLAN

Prisudvikling

Ansøgninger
modtages

Ansøgningsfrist

Evalueringsudvalg
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afgørelser

Prisuddeling/
workshops
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April 2018

April 2018
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For at lære mere om prisen, downloade et ansøgningsskema og ansøge, besøg venligst:

www.trade-city-award.eu
Kontakt
fairandethical@trade-city-award.eu

