
 

Notitie 
 
Van:  Karin van Breda 
Aan:  Fairtrade Gemeenten (in wording) 
Onderwerp: Criterium 6 Sustainable Development Goals 
Datum: 19 maart 2021 
 
INTRODUCTIE Criterium 6 omturnen van MVO naar SDG  
We willen niet dat criterium 6 een doelstelling wordt om vanuit FTG de SDG’s te promoten. Je 
gaat ervan uit dat je de gemeente beloont met de bijdrage die Fairtrade levert aan de 
doelstelling: het realiseren van de SDG’s. De titel Fairtrade Gemeente betekent dat jouw 
gemeente concreet bijdraagt aan de invulling van de Global Goals. Deze 17 door de VN 
opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen dragen bij aan een eerlijke wereld met respect voor 
mens, milieu en klimaat. Ga in jouw gemeente aan de slag met Fairtrade en de Global Goals!  

Criterium 6: Sustainable Development Goals 
 
De lokale gemeenschap zet zich in voor Fairtrade en de Sustainable Development Goals 
Er is sprake van een aantoonbare inzet om samen met organisaties en ondernemers de 
realisering van Fairtrade en de SDG’s dichterbij te brengen. Je draagt bij aan het levend maken 
van de SDG’s en benoemt daarbij de impact van Fairtrade.  
 
De 17 Global Goals   
Tot het jaar 2030 werkt de hele wereld aan het realiseren van de 17 Global Goals for 
Sustainable Development (SDG’s) afgekort, de Global Goals. Een einde aan armoede, gelijke 
rechten, eerlijke handel, geen discriminatie en klimaatverandering zijn een aantal van deze 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Onze Fairtrade Gemeente campagne biedt een 
prachtige kapstok voor alle activiteiten op het gebied van sociale, ecologische en economische 
duurzaamheid en laat de samenhang daartussen zien. Veel van de Global Goals hebben 
namelijk raakvlakken met eerlijke handel en de doelstellingen van de Fairtrade Gemeente 
campagne. Door als gemeente invulling te geven aan de Fairtrade Gemeente campagne lever je 
een concrete bijdrage aan tenminste 10 van de 17 Global Goals. De gemeente doet dit samen 
met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, en inwoners en kijkt 
verder dan de eigen gemeente- en landsgrenzen.  
 
Ga aan de slag met de Global Goals in jouw gemeente! 
Verderop vinden jullie een overzicht welke SDG’s zichtbaar raakvlak hebben met fairtrade. Zin 
om aan de slag te gaan met de Global Goals in jouw gemeente? We geven jullie drie concrete 
opties hoe jullie kunnen voldoen aan het dichterbij brengen van de Global Goals. Er is ook de 
mogelijkheid om zelf invulling te geven aan criterium 6, kies dan voor optie 4.  

Veel plezier met deze verdiepingsslag in jullie gemeente!  

Optie 1: Oprichten duurzaam platform of initiatiefgroep 
Voorbeeld Optie 1: Versterking & Verbinding zoeken met duurzame initiatieven 
 
De lokale overheid stimuleert en waardeert samenwerking van duurzame burgerinitiatieven. Als 
fairtrade koploper kunnen jullie als kernteam aansluiting zoeken bij of het initiatief nemen een 
duurzaam platform op te richten en zo duurzame partijen binnen de gemeente bij elkaar te brengen. 



 

Denk aan organisaties zoals de wereldwinkel, de lokale overheid, de voedselbank, lokaal 
klimaatverbond, duurzaam ondernemersvereniging of burgerinitiatieven welke zich hard maken voor 
de energietransitie, klimaat en/of milieu. Een grote club van vrijwilligers met een gezamenlijk doel 
(invulling geven aan de Global Goals) werkt heel enthousiasmerend. Belangrijk voor jullie als 
kernteam om ervoor te zorgen dat fairtrade niet ondersneeuwt in de lokale invulling van de Global 
Goals. De Global Goals gaan namelijk verder dan de eigen gemeente- en landsgrenzen.  

Optie 2: Organiseren van SDG activiteit 
Voorbeeld Optie 2: Organiseren van een evenement gericht op Fairtrade en de Global Goals 
 
Bij deze optie organiseer je samen met individuen en organisaties een evenement, gericht op 
de 17 Global Goals, in jouw gemeente. Uiteraard voor jullie als kernteam de taak om Fairtrade 
onder te brengen in het programma. Het organiseren van een gezamenlijke activiteit is een 
mooi moment om jullie met andere duurzame partijen te presenteren aan de inwoners van 
jullie gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een Fair & Green markt, waar iedereen een eigen 
kraam bemenst en aandacht vraagt voor de Global Goals. Zorg dat deze goed zichtbaar zijn.  
Ander voorbeeld om Fairtrade te koppelen aan de Global Goals en hier lokaal aandacht voor te 
vragen is een activiteit in samenwerking met de voedselbank in jouw gemeente. Hoe?  
 
Fairtrade Gemeente zamelt (bijvoorbeeld tijdens de Fairtrade Week) Fairtrade producten in 
voor de hoeveelheid gezinnen die elke week een voedselpakket via de Voedselbank krijgen.  
Meedoen is simpel: koop een fairtrade product en doneer deze aan de lokale Voedselbank. 
 
Optie 3: Bewustwordingscampagne 
Voorbeeld optie 3: Voorlichting over Fairtrade en de Global Goals 
 
Nog niet iedereen is bekend met de Global Goals. Willen jullie meer bekendheid geven aan 
Fairtrade gekoppeld aan de Global Goals? Denk dan eens aan een bewustwordingscampagne 
voor ondernemers of geef voorlichting op scholen. Een social media campagne behoort ook 
zeker tot de mogelijkheden. Zorg er wel voor dat je de Global Goals koppelt aan jullie Fairtrade 
doelstellingen, maar zoek ook naar de verbinding. Consumenten eten bewuster, bijvoorbeeld 
door te kiezen voor fairtrade, vegetarisch, biologisch óf veganistisch en doet dit vaak uit 
overweging van klimaat (SDG 13) en/of het welzijn van het dier en willen weten waar het eten 
vandaan komt. Voedsel is dus een mooi thema om meerder Global Goals aan elkaar te 
koppelen. Tip: Maak een projectplan hoe jullie dit willen gaan aanpakken. In een 
brainstormsessie kan worden bepaald welke focus jullie willen aanbrengen. In dit plan kan een 
tijdspad en een taakverdeling worden opgenomen.  
 
Optie 4: Bedenk je eigen initiatief 
Naast de hierboven uitgelichte opties is het voor jullie als kernteam ook mogelijk om een eigen 
invulling te geven de Global Goals. Belangrijk is wel dat Fairtrade centraal moet staan. Twijfel 
je of jullie initiatief mee kan tellen in dit criterium? Neem dan contact op met het landelijk 
campagnebureau. We kijken uit naar jullie creatieve ideeën. 
 
Indicatoren criterium 6 

 Fairtrade Gemeente kernteam heeft een concrete rol als faciliterende partner om duurzame 
initiatieven bij elkaar te brengen en/of een SDG activiteit 

 Fairtrade Gemeente kernteam zet haar expertise als Fairtrade koploper in 



 

 Aantoonbare inzet vertegenwoordiging en aandacht van Fairtrade binnen de Global Goals 
 Actieve bijdrage in betrekken van jongeren bij Fairtrade en de Global Goals 
 Aantoonbare inzet in het dichtbij brengen van de Global Goals in jullie gemeente 
 Concrete invulling hoe jullie bewustwording onder inwoners en organisaties te weeg brengen  
 

BIJLAGE 1: Fairtrade brengt realisering van de Global Goals dichtbij  
 
Tot het jaar 2030 werkt de hele wereld aan het realiseren van de 17 Global Goals for Sustainable 
Development (SDG’s. Ook Nederlandse organisaties, individuen, organisaties en gemeenten dragen 
bij. Met de titel Fairtrade Gemeente lever je direct een bijdrage aan de 10 van 17 SDG’s. Hoe? Dat 
lees je hieronder… 

SDG 1: Einde armoede  
Met de Fairtrade minimumprijs wordt bijgedragen aan de strijd tegen armoede. De 
minimumprijs is een vangnet voor 1,7 miljoen boeren en arbeiders in meer dan 75 landen. De 
minimumprijs beschermt hen tegen wisselvallige markten en is gebaseerd op de kosten voor 
duurzame productie. 

SDG 2: Einde honger 
Een einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw begint bij een eerlijke 
prijs. Kleinschalige boeren leveren 70% van het eten van de wereldbevolking en kunnen een grote rol 
spelen bij het beëindigen van wereldhonger – maar alleen als ze eerlijke prijzen krijgen voor hun 
gewassen en de juiste ondersteuning. Fairtrade biedt daarom (technische) ondersteuning voor kleine 
boeren om waarde toe te voegen aan hun producten. 
 
SDG 5: Gelijke rechten mannen en vrouwen 
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is een belangrijk onderdeel van de Fairtrade principes. 
Door discriminatie op grond van geslacht, seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld te 
verbieden, helpt Fairtrade de rol van vrouwen te versterken. Daarnaast wordt de Fairtrade premie 
ingezet voor scholing in genderleiderschap en financiering voor vrouweninitiatieven. 

SDG 8: Fatsoenlijk werk voor iedereen 
De Fairtrade Hired Labour Standard ervoor dat 200.000 arbeiders betere arbeidsomstandigheden 
hebben. Fairtrade komt op voor de arbeiders die onder meer onze thee, bananen en textiel 
produceren. Ze profiteren van betere arbeidsvoorwaarden ten aanzien van werktijden, overuren, 
contracten, etc., maar ook van belangrijke basisarbeidsrechten, zoals het recht op collectieve 
onderhandeling en vrijheid van vereniging. De standaard zorgt er tot slot voor dat ze toegang hebben 
tot middelen voor veilige werkomstandigheden. 

SDG 10: Verminderen ongelijkheden 
De Fairtrade standaarden dragen bij aan het verminderen van ongelijkheid door discriminatie te 
verbieden en gelijkheid te bevorderen. Fairtrade helpt vrouwen, jongeren en migranten aan meer 
zelfvertrouwen om deel te nemen aan de besluitvorming binnen coöperaties en plantages. Daarnaast 
worden ze beschermd tegen gendergerelateerd geweld en andere vormen van discriminatie bij 
werving, opleiding en promotie. Ze profiteren van technische ondersteuning en bijscholing om 
fatsoenlijke inkomsten te verwerven. 

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 
We zijn een landelijke beweging welke verder gaat dan een lokaal clubje vrijwilligers dat fairtrade 



 

een warm hart toedraagt. Fairtrade Gemeenten zijn onderdeel van de grootste, internationale, 
fairtrade, grassrootsbeweging: Fairtrade Towns. Via de politieke agenda bouwen wij gezamenlijk aan 
sterke duurzame gemeenten en gemeenschappen.  

SDG 12: Duurzame consumptie en productie 
Fairtrade is het enige keurmerk dat werkt aan beide uiteinden van de keten en zo bijdraagt aan 
duurzame consumptie- en productiepatronen. 

Aan de ene kant worden de producentenorganisaties ondersteund om te voldoen aan de Fairtrade 
sociale- en milieunormen (zoals geen kinder- en dwangarbeid en geen genetische gemodificeerde 
gewassen). Aan de andere kant zijn handelaren en inkopers verantwoordelijk via de Fairtrade Trade 
Standard voor onder andere eerlijke prijzen, transparante contracten, voorfinanciering voor 
producenten en naleving van arbeids- en milieuwetgeving. 

SDG 13: Klimaat 
Fairtrade onderneemt actie op SDG 13: aanpak klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor 
boeren en arbeiders. Fairtrade promoot de bescherming van milieu en biodiversiteit door 
verschillende standaarden en programma’s. Zo gebruiken steeds meer boeren regenwater, planten 
schaduwbomen, schakelen over op biogas en hernieuwbare energiebronnen en investeren in 
organische meststoffen en dynamische boslandbouw. Daarnaast is de Fairtrade Climate Standard de 
eerste in zijn soort die onevenwichtigheden op de carbon markt aanpakt en een eerlijk financieel 
rendement voor de producenten garandeert. 

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 
Fairtrade is wereldwijd het enige keurmerk dat voor 50% in handen is van boeren en arbeiders zelf. 
Fairtrade coöperaties, die zich moeten houden aan de Fairtrade standaarden om democratisch, 
transparant en inclusief te zijn, kunnen betere deals sluiten met handelaren. Daarnaast krijgen ze 
toegang tot krediet, verzekeringen en andere financiële diensten. Ze beslissen zelf over hoe de 
Fairtrade premie besteed wordt, of ze bijvoorbeeld de productiviteit verbeteren of de duurzame 
ontwikkelingsprioriteiten van hun gemeenschap aanpakken. 

SDG 17: Partnerschap 
Fairtrade brengt producentenorganisaties, vakbonden, consumenten en campagnevoerders van over 
de hele wereld samen om het mondiaal partnerschap te versterken en om doelen te bereiken. 
Fairtrade werkt samen met ruim 1,7 miljoen boeren en arbeiders, 1.600 producentenorganisaties, 
meer dan 4.000 bedrijven en talloze vakbonden, consumenten en campagnevoerders wereldwijd. 
Meer dan 2.100 steden, scholen, universiteiten, overheden en andere organisaties supporten de 
Fairtrade principes. Deze samenwerkingen bewerkstelligen eerlijkere handelspraktijken welke 
essentieel zijn voor duurzame economische groei. 

Lees ook het eindrapport van stagiair Jens van Meteren. Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage 
van de titel Fairtrade Gemeente aan de bredere duurzaamheidsdoelstellingen op gemeentelijk 
niveau met Fairtrade als integraal onderdeel van de Sustainable Development Goals.  
 
Eindrapport: 
file:///C:/Users/FTG_130/Downloads/Eindrapport%20stage%20HvA%20Jens%20van%20Meeteren%2
0.pdf 

Zoals jullie hierboven hebben gelezen zijn de Global Goals en Fairtrade onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een logische stap dat jullie hier breed aandacht voor vragen. Er blijven dus nog een 
aantal Global Goals over waar in jullie gemeente vast andere (vrijwilligers)organisaties actief op 



 

inzetten. Zoek de samenwerking met andere lokale initiatieven en maak de verbinding met de Global 
Goals. Ga in jouw gemeente op zoek naar partijen die werk maken van: 

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs 
SDG 6: Schoon water en sanitair 
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 
SDG 14: Leven in het water 
SDG 15: Leven op het land 

 


