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Inleiding
De Fairtrade Gemeente Nederland is een dynamische burgerbeweging waarin vele honderden
vrijwilligers samenwerken met organisaties, overheden en bedrijven, zoals supermarkten, winkels,
horeca, voetbalverenigingen, scholen, universiteiten en ziekenhuizen. Gepassioneerde vrijwilligers
geven hun tijd en expertise aan het organiseren van uiteenlopende activiteiten om daarmee steeds
meer mensen te winnen voor fairtrade en het behalen van de titel Fairtrade Gemeente.
2016 is het eerste volledige kalender jaar van de Fairtrade Gemeente campagne als zelfstandige
stichting. Het is het negende campagne jaar en het eerste jaar waarin de campagne op het basis
ondersteuningsniveau is uitgevoerd. De landelijke ondersteuning was primair op gericht op het
ondersteunen van regionale en lokale initiatieven.

Landelijk campagnebureau
In 2016 is de uitvoering van de landelijke activiteiten in hoofdzaak
verzorgt door coördinator Karin van Breda, ondersteunt door stagiaires
Timo Wielemaker en Marlieke Penninx. Huub Jansen was in 2016 als zelfstandig
adviseur in ondersteunende en uitvoerende zin betrokken bij de samenwerking
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verrichte ondersteunende
taken voor het bestuur.
Het landelijk campagnebureau telt drie regioadviseurs: Anke van Duuren
(regio Noord) , Ruud Lambregts (regio West) en Hans Kreutzer (regio Zuid).
Regioadviseurs zijn lid van het landelijk campagneteam. Zij stimuleren en
initiëren in de betreffende regio’s fairtrade initiatieven en ondersteunen
kernteams bij het behalen van de titel. Op landelijk niveau werd de
jury geassisteerd door de commissie titeltoekenning (Pieter Arts en
Piet Kroft) in het beoordelen van titels aan organisaties en
bedrijven en titelverlengingen. Door de (extra) inzet van
vrijwilligers en stagiaires hebben kernteams
basisondersteuning kunnen krijgen.
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Fairtrade titels
In 2016 regende het titels. Zo ontving Friesland
als tweede provincie van Nederland de titel
Fairtrade Provincie. Het Rijnstate Ziekenhuis in
Arnhem heeft als eerste ziekenhuis van Nederland
de titel Fairtrade Ziekenhuis behaald. Er zijn 10
nieuwe titelhouders van gemeenten bijgekomen
en 14 nieuwe initiatieven binnen de gemeente
gestart om de titel te behalen.

De teller staat eind 2016 op:
• 73 Fairtrade Gemeenten
• 2 Fairtrade Provincies
• 75 Fairtrade Kerken
• 40 Fairtrade Scholen
• 30 Fairtrade Restaurants
• 3 Fairtrade Hogescholen
• 2 Fairtrade Universiteiten
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86% in 2016 tov 84% in 2015. De totale omzet in retail waarde bedroeg in 2015
Een stijging van 11 miljoen gelijk aan 4,75%.
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Dat is exclusief de omzet van gecertificeerde fairtrade producten onder de labels: Fair for Life,
Naturland, WFTO en Bio-Equitable.
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Het aantal Nederlandse huishoudens dat weleens fairtrade producten koopt steeg met 3%, van 66%
in 2015 naar 69% in 2016. Inmiddels kopen 5,3 miljoen huishoudens een of meerder fairtrade
producten per jaar zo blijkt uit het marktonderzoek van GfK. (bron GfK)
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Fairtrade Weken
Fairtrade Gemeenten besteedden het hele jaar door aandacht aan fairtrade maar
in het bijzonder tijdens de twee Fairtrade Weken in mei en oktober. Zo namen wij
deel aan de internationale Fairtrade Coffee Challenge. Twintig landen deden mee
aan de fairtrade coffee challenge met het registreren van hun fairtrade koffie
break. Nederland eindigde op de 4e plek met 128.271 gedronken kopjes koffie met
in totaal 76 breaks, waarvan 12 geregistreerde breaks door Fairtrade Gemeenten.
Kernteams ondernamen stimuleringsactiviteiten bij gemeenten die nog niet actief zijn
in de campagne: Op de koffie bij je buurgemeente! Fairtrade Gemeente campagne
organiseerde een consumenten WIN actie via Facebook: WIN een jaar lang gratis
fairtrade koffie of thee! In totaal hebben er 183 consumenten meegedaan aan de
prijsvraag.

Activiteiten
Naast de twee Fairtrade Weken organiseren kernteams het hele jaar
door titelfeesten, debatavonden, proeverijen, filmavonds, activiteiten
en geven voorlichting. Een steekproef laat zien dat er bij 10 lokale
activiteiten voor fairtrade 13.590 consumenten worden betrokken.
Samen met een groep fairtraders gingen we on tour naar koffiebranderij
Peeze in Fairtrade Gemeente Anrhem. Na het slurpen tijdens de
koffieproeverijen een uitgebreide rondleiding door de koffiebranderij
ging iedereen weer geïnspireerd huiswaarts.
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Inspiratiebijeenkomst
Jaarlijks vieren we met elkaar de behaalde mijlpalen, blikken we terug en vooruit. In
december vond de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst plaats in Amersfoort. Inspirerende
gastsprekers, waaronder Royan van Velse over de titel Fairtrade Ziekenhuis en Lory B…..
over de campagne in Libanon. Het bestuur presenteerde een verdiepingsplan ter
uitdaging voor titelhoudende gemeenten waarna in groepjes dit concept verder is
uitgewerkt. Dit zal in 2017 worden doorgevoerd.
Een wens van de achterban om lokale tips en ideeën over activiteiten met elkaar te
delen via een platform op de website is met een EU-subsidie in gang gezet. In no-time
waren 100 good practices in het activiteitenplatform opgenomen. De Fairtrade Actie
Award voor het meest inspirerende voorbeeld werd gewonnen door Fairtrade Gemeente
Drechterland met een fairtrade activiteit voor basisscholen in samenwerking met de
gemeente en de kinderboerderij.

Een eerlijke wereld voor iedereen!
Fairtrade Gemeente Nederland wil duurzame,
economische ontwikkeling bevorderen door bij te
dragen aan de verbetering van het ondernemersklimaat
in de arme regio’s in de wereld. Het gaat daarbij om
duurzame productie inclusief eerlijke betaling van
producten zodat leefbare lonen en leefbare inkomens
gegarandeerd zijn.

Meer dan 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders
werken onder fairtrade condities. En ruim 6 miljoen
mensen profiteren van de effecten van eerlijke handel.
Fairtrade verbetert de situatie voor producenten.
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Sustainable Development Goals
Tot het jaar 2030 werkt de hele wereld aan het realiseren van 17 Global Goals for Sustainable
Development (SDG’s). Een einde aan extreme armoede, gelijke rechten, eerlijke handel, geen
discriminatie, klimaatverandering zijn een aantal van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Ook Nederlandse gemeenten dragen bij. Veel van deze doelen hebben raakvlakken met eerlijke
handel en de doelstellingen van de Fairtrade Gemeente Campagne. De Fairtrade Gemeente werkt
concreet aan 8 van de 17 Sustainable Development Goals.

Fairtrade Towns
Fairtrade Gemeente is onderdeel van een grote internationale campagne. De campagne is in bijna
30 landen actief en er zijn bijna 2.00 Fairtrade Towns. In juli 2016 vond in Libanon de internationale
Fairtrade Towns conference plaats. Onze deelname werd financieel mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken met de opdracht om te onderzoeken of er internationale
afstemming kan komen over criteria om voor Nederland de titel Fairtrade Land te behalen.
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Nederland fairtrade
In 2016 heeft Fairtrade Gemeente Nederland in samenwerking met Buitenlandse Zaken onderzocht of
een Fairtrade Land haalbaar is. De samenwerking bestond uit drie onderdelen:
• Internationale afstemming
• Nationale samenwerking
• Opschaling van de campagne

Internationale afstemming
Internationale samenwerking rond fairtrade past bij de inzet van de Nederlandse overheid die gericht
is op verduurzaming van mondiale waardeketens. In vrijwel alle landen leeft de wens om te komen
tot een internationale standaard. Naar verwachting wordt in 2017 overeenstemming bereikt over hoe
deze standaard moet worden.
Nationale samenwerking
In september organiseerde Fairtrade Gemeente met Buitenlandse Zaken een conferentie met de
titel: ‘Van Fairtrade Gemeenten naar Fairtrade Land?’ Aan deze conferentie namen 26 experts uit
19 bedrijven, NGO’s en overheden deel om het nationale draagvlak te nderzoeken. De conferentie
heeft duidelijk gemaakt dat de titel Fairtrade Nederland geen sinecure is. Nationale samenwerking is
mogelijk op basis van de principes voor eerlijke handel c.q. op de uitgangspunten van duurzaamheid
inclusief een eerlijke prijs/leefbaar loon/inkomen.
Opschaling van de campagne
Internationale samenwerking heeft alleen zin als de Fairtrade Gemeente campagne doorgaat met het
werken aan een groeiend aantal gemeenten en provincies de titel behaald.

Financiën
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland dankt haar financiers die de Fairtrade Gemeente campagne
in 2016 financieel mogelijk hebben gemaakt:

Voor het uitgebreide Financiële Jaarverslag 2016 zie
www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/over-ons/anbi-gegevens/
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