Het nieuwe verhaal van FairTradeGemeente: Fair Trade Begint Hier.
Landbouwers wereldwijd staan onder druk door te lage en volatiele prijzen. Dat is de realiteit voor
landbouwers in het globale zuiden en ook voor landbouwers van bij ons. Het gaat met andere
woorden over een mondiale uitdaging. Zeker, er zijn grote verschillen tussen landbouwers, sommige
hebben grote bedrijven, toegang tot kapitaal, subsidies en geavanceerde machines. Terwijl andere
het moeten stellen met een voetbalveld aan terrein, verouderde bomen, zonder kapitaal,
infrastructuur of sociaal vangnet. Maar er is een belangrijke universele oorzaak achter de mondiale
uitdaging voor landbouwers, namelijk de grote concentratie aan macht bij verschillende schakels in
de voedselketen. Of nog, het gebrek aan macht bij de landbouwers en de consument om het
voedselsysteem te verduurzamen.
FairTradeGemeente schrijft niet enkel een nieuw verhaal. We lanceren ook een nieuwe set criteria
en een nieuw actiemodel, de Fair-O-Meter.

De nieuwe criteria: de basisvereisten voor iedere FairTradeGemeente
De vernieuwde criteria bouwen verder op de bestaande zes criteria waar iedere FairTradeGemeente
aan voldoet. Toen de criteria voor het eerst gelanceerd werden in 2004, waren dit echte
pionierscriteria en enkel de beste spelers in Vlaanderen konden binnen de twee jaar de criteria
realiseren. Vandaag hebben 196 van de 308 Vlaamse gemeenten bewezen aan de zes criteria te
voldoen. Met andere woorden, de criteria zijn geëvolueerd van pionierscriteria naar een
basisstandaard, waar de meeste gemeenten in Vlaanderen aan voldoen.
Bij de opmaak van de nieuwe criteria hebben we hier rekening mee gehouden. De vernieuwde
criteria zijn zo geformuleerd dat iedere fairTradeGemeente eraan kan voldoen mits een inspanning.
Ons doel is dan ook dat alle FairTradeGemeenten binnen twee jaar aan deze nieuwe basiscriteria of
minimumvereisten zullen voldoen.
Uiteraard is de verbreding van ons verhaal verwerkt in de criteria. Dus in ieder criteria waar dit
relevant is, werd de globale producent opgenomen.
De 10 vernieuwde criteria zijn onderverdeeld in 3 clusters:

De tien vernieuwde criteria




Criteria/uitdagingen zijn de basisvoorwaarden waar een FairTradeGemeente moet aan
voldoen.
We willen iedere FairTradeGemeente op dit niveau krijgen tegen eind 2019
Het gemeentebestuur werkt nauw samen met de trekkersgroep om de criteria/uitdagingen
te realiseren.

De criteria kunnen in drie groepen geclusterd worden:
Uitdagingen voor de eigen Gemeentelijke Organisatie
1.
De gemeente koopt minimaal 3 fairtradeproducten uit het Zuiden aan voor dagelijks
gebruik (waaronder koffie)
2.
De gemeente koopt minstens 2 lokale duurzame voedingsproducten aan
3.
Alle gemeentelijke instellingen nemen Fair Trade principes op in hun publieke
aanbestedingen voor voeding
4.
De gemeente organiseert minstens 1 sensibiliseringsactie naar het eigen personeel.
Over het mondiale verhaal van eerlijke handel en de situatie van landbouwers in het
zuiden en het noorden. De landbouwers uit de omgeving krijgen bij deze actie
aandacht.
Gemeente ondersteunt middenveld, horeca, winkeliers en producenten
5.
Het gemeentebestuur geeft steun aan de trekkersgroep in de vorm van middelen,
personeel, communicatie enz.
6.
De gemeente communiceert jaarlijks over de verkooppunten waar eerlijke producten
te vinden zijn
7.
De gemeente organiseert jaarlijks samen met de trekkersgroep een actie om
handelaars, horecazaken en verenigingen te overtuigen om eerlijke producten aan te
bieden
Gemeente sensibiliseert haar inwoners over Fair Trade
1.
De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1
initiatief waar verenigingen, inwoners en landbouwers elkaar ontmoeten.
2.
De gemeente ondersteunt de trekkersgroep bij het organiseren van minstens 1
publiek evenement waar eerlijke handel centraal staat.
3.
De gemeente publiceert minstens 1 artikel in haar gemeentelijk infoblad met info
over eerlijke handel en de FairtradeGemeente campagne.

Nieuwe tool: de Fair-O-Meter (Fairometer.be)
Wat als we iedere FairTradeGemeente in Vlaanderen oplijsten en een score geven voor hun inspanningen voor
eerlijke handel? We creëren een positieve competitie tussen de verschillende gemeenten in Vlaanderen en
geven hen een sterke motivatie om hun inspanningen voor eerlijke handel jaar na jaar op te drijven. Dit is het
idee achter de Fair-O-Meter.

Ieder stipje vertegenwoordigt een stad of gemeente, hoe groter de bol, hoe dichter bij het centrum hoe beter de
score voor eerlijke handel.
Om een juiste score te geven aan iedere FairTradeGemeente in Vlaanderen ontwikkelen we een enquête die
wordt ingevuld door het gemeentebestuur en de trekkersgroep. Wanneer we alle info verzameld hebben
brengen we deze samen in de Fair-O-Meter en organiseren we een publieke lancering.

Uiteraard is de score die een gemeente haalt op de Fair-O_meter sterk verbonden met de criteria. Als een
gemeente niet voldoet aan de vernieuwde criteria dan zal deze een lage score krijgen op de Fair-O-Meter en
dan weten wij dat er hier werk aan de winkel is. Als de gemeente de criteria behaald, dan zal de score goed
zijn, maar ook, niet meer dan dat. Bewijst de gemeente dat ze verder zijn gegaan dan de basiscriteria (dat is
waar we op hopen natuurlijk 😊 ) Dan krijgt de gemeente een hoge score op de Fair-O-Meter. Bij de lancering
van de Fair-O-Meter voorzien we ook enkele special mentions van gemeenten die echt pionierswerk hebben
geleverd: De Eerlijkste Aankoper, De actiefste FairTradeGemeente, De Eerlijkste Kleine Gemeente…
In de jaren die volgen moet een gemeente steeds verder gaan in eerlijke handel, om een goede score te
behouden. Op de lauweren rusten hoort er dus niet bij.

Tijdslijn en volgende stappen

Na het startmoment is het aan ons om samen in de gemeenten de bestuursploegen en andere lokale
actoren te activeren. We rekenen daarbij op jullie als onze lokale ambassadeurs. Uiteraard zorgen we
voor een sterk signaal en ondersteuning vanuit de campagne. Vanaf dan kan de Fair-O-Meter
enquête ingevuld worden door het bestuur en de trekkersgroep. In juli brengen we alle info samen.
Wat gebeurt in de Vlaamse gemeenten en steden rond eerlijke handel? Om dan tenslotte tijdens de
Week van de Fair Trade 2019, de Fair-O-Meter te lanceren naar een zo breed mogelijk publiek. Zo
kan iedereen in Vlaanderen opzoeken wat er in zijn of haar gemeente gebeurt rond eerlijke handel.
Kan de trekkersgroep en het bestuur zien wat er al gebeurt en wat er nog beter kan. En kunnen de
FairTradeGemeenten elkaar inspireren om nog verder te gaan voor eerlijke handel.

