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Motion
Avsluta samarbetet med Fairtrade
Systemet som Fairtrade bygger på är att bönderna garanteras minimipriser för sina varor. Detta minimipris gör
så att den välbeprövade marknadsprincipen om utbud och efterfrågan förvrids. Överproduktion och dumpning
på den vanliga marknaden kan därmed bli resultatet, vilket gör att fattiga bönder som inte är med i Fairtrade får
sälja sina produkter till lägre priser. Det finns mycket forskning som visar på att detta är Fairtrades svagheter.
Att snedställa konkurrens på marknaden för livsmedelsprodukter är inte särskilt långsiktigt hållbart, om vi på
riktigt vill att människor ska lyfta sig ur fattigdom. Vi vet att det är marknadsekonomi och privat äganderätt som
tillsammans med demokrati, utbildning och rättsstat är nyckeln till en positiv ekonomisk förändring.
Det kostar även Region Örebro län 30 000 kr varje år att fortsatt vara en Fairtrade-diplomerad region, förutom
de extra kostnader som läggs på produkterna som köps in. Ingen vet hur regionens inköp av Fairtrade-produkter
har påverkat producentländerna. Ingen vet egentligen vad regionens invånare får för de skattemedel som går till
Fairtrade-produkter eller hur mycket mer pengar de egentligen betalar jämfört med om regionen skulle köpa in
konventionella produkter.
Fairtrade ägs dessutom av LO och Svenska Kyrkan som har ett aktiebolag vilket tar in alla intäkter och en förening
som samlar in bidrag av skattebetalarna för att opinionsbilda. Vinsterna från licenserna ackumuleras i
aktiebolaget och föreningen söker nya skattebidrag varje år. På så sätt får skattebetalarna betala för LO:s
opinionsbildning medan deras aktiebolag får behålla alla intäkter. Sverigedemokraterna anser inte detta är
förenligt med vad en region ska syssla med.

Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att Region Örebro län avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Regionen ska i fortsättningen inte vara
Fairtrade-diplomerad.

-

Att kraven på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort.
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