Beste lezer,
Rond deze tijd treft iedereen voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018 en naar verwachting wordt binnenkort ook het begin gemaakt met het opstellen van een
verkiezingsprogramma. Met het oog daarop willen wij graag aandacht vragen voor fairtrade.
Op dit moment zijn er in ons land 77 gemeenten die de titel Fairtrade Gemeente mogen voeren en
daarnaast zijn Utrecht en Friesland erkend als Fairtrade Provincie. Ook kennen we in Nederland
tientallen Fairtrade Scholen, Kerken, Restaurants, Hogescholen en Universiteiten en sinds kort ook
het eerste Fairtrade Ziekenhuis en Fairtrade Waterschap. Onze ambitie is om heel Nederland
fairtrade te maken. Samen met honderden gedreven vrijwilligers in het land en hopelijk jullie steun
maken we heel Nederland fairtrade!
Miljoenen kleine producenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika leven van de opbrengst van hun land of
van de spullen die zij maken. Zij kunnen op eigen kracht armoede aanpakken als ze een eerlijke prijs
krijgen, zich organiseren en duurzaam ondernemen. Dat is eerlijke handel. Dat is fairtrade. Iedereen
in Nederland kan daaraan bijdragen door eerlijke producten te (ver)kopen. Wij streven naar fairtrade
als nieuwe standaard, waarbij ieder product voor een eerlijke prijs voor de producent wordt
verkocht.

In een Fairtrade Gemeente worden onder andere fairtrade producten ingekocht door de gemeente en
wordt dit actief gepromoot. Door fairtrade een plek te geven binnen de politieke campagne kunnen jullie
bijdragen aan de realisatie van de titel Fairtrade Gemeente. Hierbij dragen jullie bij aan maar liefst acht van de
Sustainable Development Goals, en dus de verduurzaming van de aarde waarop wij leven.
Jullie gemeente is (nog) geen Fairtrade Gemeente en we willen vragen om via jullie verkiezingsprogramma uit te spreken dat de gemeente zich in gaat zetten voor fairtrade. Wij hopen dat fairtrade
en verduurzaming worden opgenomen binnen jullie verkiezingsprogramma. In de bijlage een
voorbeeld van passages welke in het verkiezingsprogramma kunnen worden opgenomen.
Meer informatie over de criteria is te vinden op de volgende pagina! Meer weten? Neem dan gerust
contact op via info@fairtradegemeenten.nl of kijk eens op onze website www.fairtradegemeenten.nl Het
boekje ‘Heel Nederland fairtrade’ kan jullie inspireren om van start te gaan. We hopen dat ook jullie
gemeente binnen afzienbare tijd Fairtrade Gemeente wordt. En daar hoeft natuurlijk niet mee
gewacht te worden tot ná de verkiezingen!

Faire groet,
Henk Zandvliet
Voorzitter stichting Fairtrade Gemeente Nederland

Criteria voor een Fairtrade Gemeente
Criterium 1:

Er is een lokaal kernteam met mensen uit verschillende sectoren van de samenleving,
waaronder een vertegenwoordiger van de gemeente. Het kernteam toont aan dat de
gemeente aan de criteria voldoet en stelt ook daarna jaarlijks een verantwoording op
om de titel te behouden.

Criterium 2:

De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade en koopt fairtrade producten in. De
gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen nemen fairtrade op in
hun beleid en handelen hiernaar.

Criterium 3:

In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht en de plaatselijke
horeca serveert fairtrade producten. Het minimaal te behalen aantal fairtrade
producten in winkels en horeca wordt bepaald door het aantal inwoners van de
gemeente.

Criterium 4:

Maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven
gebruiken fairtrade producten. Zij organiseren activiteiten om de kennis over en de
betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.

Criterium 5:

Het kernteam van vrijwilligers zorgt ook voor lokale publiciteit rond de campagne om
daarmee consumenten te stimuleren (meer) fairtrade producten aan te schaffen en
te gebruiken.

Criterium 6:

De werkgroep zet een initiatief op om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in
de gemeente te stimuleren. Dit kan een meerjarig of kortlopend project zijn,
bijvoorbeeld op het gebied van biologische of streekproducten, duurzame energie of
eerlijk bankieren.

