Beste fairtraders,
In 2009 ontvingen Goes en Groningen als eerste gemeenten de titel Fairtrade Gemeente. Sindsdien is
de campagne blijven groeien. De teller staat inmiddels op 81 Fairtrade Gemeenten met de titel.
Én in 2019 vieren we ons 10-jarig jubileum!
Ook jouw gemeente draagt de eervolle titel van Fairtrade Gemeente of is op weg naar de titel. Dat
betekent dat jullie als kernteam samen met het bedrijfsleven, organisaties en instellingen bijdragen
aan betere arbeidsomstandigheden en een eerlijke prijs voor producenten in ontwikkelingslanden. Op
dit moment zijn er wereldwijd meer dan 2.000 Fairtrade Gemeenten. In Nederland zijn er ook tal van
scholen en kerken die de Fairtrade titel mogen voeren, zijn er twee provincies (Utrecht en Friesland)
en tal van organisaties dragen met trots een eigen titel, denk aan de Fairtrade Voetbalclub, de
Scoutinggroep, het Ziekenhuis en het Waterschap.
De kernteams worden sinds de start in 2009 ondersteund door het landelijk campagnebureau, de
regioadviseurs en er is een jury die beslist over het toekennen van titels. De campagne wordt
financieel ondersteund door Kerk In Actie en Stichting Max Havelaar Nederland. Daarnaast zijn we
onderdeel van een internationale beweging. In 31 andere landen is de campagne succesvol.
Internationaal wordt er gepraat over een Fairtrade Land titel. Nederland mag als bakermat van de
eerlijke handel niet achterblijven. Daarom willen wij accelereren, ervoor zorgen dat eerlijke handel de
standaard wordt in Nederland en onze ambitie waarmaken: Heel Nederland Fairtrade!
Voor het komend jaar kunnen we rekenen op de steun van de Stichting Max Havelaar en Kerk in Actie,
maar we gaan ook een beroep doen op de belangrijkste stakeholders van de Fairtrade Gemeente
campagne, te weten de gemeenten, provincies en waterschap zelf. Daarom versturen wij een brief
naar College van B&W met dit voornemen en vragen wij gemeenten te helpen om onze inzet voor
jullie gemeente én voor het worden van een Fairtrade Land ook in 2018 mede mogelijk te maken door
een financiële bijdrage. Begin 2018 zullen wij de facturen versturen. Het betreft gemeenten,
provincies en waterschap die de titel reeds in bezit hebben. We zullen deze wijziging ook meenemen
in de vernieuwde handleiding.
Dit is een verandering in de campagne die ons helpt naar de toekomst te kijken. Wij zijn dan ook
enorm gemotiveerd om samen met jullie de campagne toekomstbestendig te maken!
Vriendelijke groet,

Henk Zandvliet
Voorzitter bestuur Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
Bijlagen:
1) Kopie brief verstuurd naar College B&W van jullie gemeente
2) Notitie voor kernteams over bijdrage gemeenten
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