
Van: Karin van Breda <info@fairtradegemeenten.nl> 
Datum: donderdag 1 april 2021  
Aan: Griffie  

Onderwerp: Word een Fairtrade Gemeente en zet Eerlijke Handel op de politieke agenda! 

Geacht bestuur, 

Rond deze tijd maakt u zich op voor de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart volgend jaar. In het kader daarvan wil ik graag uw aandacht vragen voor Fairtrade. Ik doe dat 
namens het bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland.  

Op dit moment mag ongeveer een kwart van alle Nederlandse gemeenten het predicaat Fairtrade 
Gemeente voeren en wij hopen dat dit aantal in de volgende raadsperiode gaat verdubbelen.   
Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een 
eerlijke prijs krijgen voor hun product en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig 
zijn: geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en met aandacht voor milieuvriendelijke 
productieprocessen. Onze gemeenten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan duurzame 
armoedebestrijding.  
Uw gemeente is (nog) geen Fairtrade Gemeente en we willen u vragen dat uw partij zich er in het 
nieuwe verkiezingsprogramma voor uitspreekt dat de gemeente zich daarvoor gaat inzetten. Dat kan 
bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende tekst:   

“De gemeente hanteert ‘fair trade’ als principe bij het inkoopbeleid en we worden Fairtrade 
Gemeente. Daarmee dragen we bij aan 10 van de 17 Sustainable Development Goals."  

We hopen dat, mede dankzij u, ook uw gemeente binnen afzienbare tijd Fairtrade Gemeente wordt. 
En daar hoeft natuurlijk niet mee gewacht te worden tot ná de verkiezingen!  

In de bijlage deze mail als PDF inclusief de criteria voor gemeenten waaraan moeten worden voldaan 
om deze eervolle titel te mogen dragen.  

Vriendelijke groet,   
Namens het bestuur Stichting Fairtrade Gemeente Nederland 

Karin van Breda  
Campagnecoördinator Fairtrade Gemeente 

Stichting Fairtrade Gemeente Nederland 
Arthur van Schendelstraat 550 
3511 MH  Utrecht 
T: 06 - 836 935 21 (op ma, di, do en vrij van 10.00 - 16.00 uur) 
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