
+ 

= Match made in Heaven   





People 
  

• 7/10 van de armste mensen (inkomen < 1,9$/dag) op aarde zijn afhankelijk van landbouw 
voor hun voeding en inkomen. 
 

• Fair Trade ondersteunt landbouwers en producenten op weg naar een Leefbaar Inkomen  
• Fair Trade Minimumprijs 
• De Fair Trade Premie 
• Sterke werking voor gendergelijkheid, educatie en voedselzekerheid in Fair Trade coöperatieven 

 



Planet 
 

‘Fairtrade international currently includes ‘climate change adaptation’ as one of its 
targeted goals in aiding producers, with mitigation efforts that address 

deforestation, water use and shade management.’  
Christopher M. Bacon, Robert A. Rice en Hannah Maryanski 



Welvaart 

• Fairtrade coöperatieven ontwikkelen een sterkere productie-
infrastructuur 

• Het inkomen van een Fair Trade landbouwer is hoger en stabieler 

 



Vrede 

Eerlijke handel biedt voor mensen in het 
globale zuiden een alternatief voor illegale 

verdienmodellen en vicieuze cirkels van 
geweld en is zo een bijdrage aan een 

langdurige vrede 
 



Partnerschap 

Eerlijke handel brengt op globaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau 
overheid, bedrijfsleven en consument samen voor de rechten van de 

kleinschalige landbouwer en de gemarginaliseerde producent.  



Meer dan 2000 
FairTradeTowns 

Wereldwijd 



Criteria voor de titel 

1. Het lokale bestuur 
 

2. Winkels en horecazaken 
 

3. Bedrijven, scholen en  
 organisaties 

 
4. Media-aandacht en 

bevolkingssteun  
 

5. Lokale trekkersgroep  
 

6. Lokale productie en 
consumptie van duurzame 
voedingsproducten  

  



Unieke Sterktes FairTradeGemeente  

• Gemeente als gedeelde identiteit  

• Actiemodel met concrete eisen 

• Tandem middenveld - bestuur 

• Groot bereik bij Vlaamse gemeenten 

• Link naar landbouwers in het zuiden en in het noorden 



Campagne 2004 - 2018 

Actieve gemeenten: 260 
Titelgemeenten: 199 
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Gent Fair Trade en de SDG’s 

2005: FairTradeGemeente 

2013: Gent Fair Trade 

1. Focus textiel 

2. Sensibiliseren 

3. Capaciteitsopbouw 

2018: Trade City Award 



Gent Fair Trade 

> Samenwerking met Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum 

> Full-time medewerker + werkingsmiddelen 

> Textiel in DNA van onze stad: inzetten op eerlijk textiel 

– Fair Fashion Fest  

– Fair Fashion Walks 

– Textielplatform 

– Toolbox sociaal verantwoorde werkkledij (Stad Gent) 

> Ook ‘food’ blijft onderdeel beleid 
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•Drie edities (2015, 
2016 en 2018) 

•Markt met eerlijke 
pioniers 

•Fair Fashion Talks 

•Workshops 

•MIAT 

•4.000 bezoekers 

Fair Fashion Fest 
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•Onthaalbodes 
stadhuis 

•Toolbox sociaal 
verantwoorde 
werkkledij 

•In dialoog met de 
markt 

•Transparantie in 
de productieketen 

Eerlijke werkkledij 
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SDG’s: Sociaal en Duurzaam in Gent 

2016: SDG Voice 

2017: Pilootgroep VVSG 

2018: UN SDG Action 
Award – communicatie 

2018: SDG’s als onderdeel 
meerjarenplanning 

2018: Week van de 
Duurzame gemeente 


