Plan Fairtrade Weken 2022 voor Fairtrade Gemeente
Overall: Doel van de Fairtrade Week is meer bewustwording creëren
voor het thema Fairtrade én het stimuleren en aanzetten tot meer
Fairtrade aankopen.
We motiveren kernteams om deel te nemen aan de landelijke actie
(publieksacties organiseren vinden kernteams nog steeds het leukste
om te doen). We stimuleren met acties fairtrade aankopen bij
consumenten. We creëren bewustwording over het thema Fairtrade en de Global Goals.
Hoe? Behalen van het doel en meer zichtbaarheid van Fairtrade / Fairtrade Gemeenten door:
o 50 kernteams organiseren een actie tijdens de FT Week met aandacht voor fairtrade
o Minstens 100 inwoners / deelnemers worden per FTG bereikt
o 80 persresultaten landelijk, regionaal en/of lokaal per jaar
o 20 nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor lokale campagnes per jaar
o Zichtbaarheid van tenminste twee Global Goals versus Fairtrade
Doelgroepen
Fairtrade Gemeente wil primair de volgende groepen bereiken:
- Jongeren
- Fairtrade deelnemers
- Consumenten
- Potentiële vrijwilligers voor lokale Fairtrade Gemeenten
De doelgroepen benaderen we vooral via:
o Kernteams Fairtrade Gemeente
o Onderwijs
o (Social) Media
Concept Fairtrade Weken 2022
Voor alle doelgroepen staat in 2022 de volgende boodschap centraal

‘What is Fair?’
Wat is eerlijk? Ben ik wel zo eerlijk? We proberen op verschillende manieren de doelgroepen te prikkelen na te
denken over fairness en zo meer bewustwording te creëren voor Fairtrade.
Fairtrade Week 1 van 7 t/m 15 mei 2022
Thema
What is Fair? Wat is eerlijk?
Doel
Meer bewustwording met focus op leefbaar loon / leefbaar inkomen
Doelgroep
Jongeren (voortgezet en middelbaar scholen)
Activiteit
Social experiment met weegschaal voor onderwijs en online social media campagne
Global Goal
8 Fatsoenlijk werk voor iedereen
Materialen
Pilot met twee weegschalen en kaartensets voor de uitleen aan kernteams
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Basis voor deze actie is de film van Fairtrade India. FT NL laat hier een Nederlandse versie van maken. Mensen uit
verschillende lagen van de bevolking worden een paar eenvoudige vragen gesteld. Dit blijkt uiteindelijk een zware
test voor hen te worden. Hoe Fair ben jij? Naar welke kant slaat de weegschaal uit? Video: Actions Speak. Future's
Listening. - YouTube
Door twee weegschalen en materialen (incl handleiding) te laten ontwikkelen kunnen Fairtrade Gemeenten deze
lenen bij het landelijk campagnebureau en uitzetten bij voortgezet en middelbaar onderwijs. De materialen kunnen
ook heel goed na de Fairtrade Week worden ingezet bij bijvoorbeeld een thema avond over het klimaat, of op een
festival / marktkraam. De bibliotheek is ook een goede plek om het experiment uit te voeren. Voor de FT Week
zoeken we twee scholen waar het sociaal experiment 10x kan worden uitgevoerd. We laten meerdere kaartensets
en groene en rode blokjes maken, zodat kernteams met een eigen weegschaal het experiment ook kunnen
uitvoeren. Er wordt nog gekeken of het haalbaar is om het social experiment ook online te laten plaatsvinden.
Fairtrade Week 2 van 29 oktober t/m 6 november 2022
Thema
Wat is eerlijk?
Doel
Aanzet tot meer Fairtrade aankopen
Doelgroep
Consumenten en nieuwe vrijwilligers
Activiteit
Voedselbankactie in supermarkten, Wereldwinkels, WAAR-winkels of andere winkels waar Fairtrade
food producten worden verkocht.
Global Goal
1 Einde armoede
Materialen
Displays voor in de supermarkten, flyers om nieuwe vrijwilligers te werven
Samenwerking met lokale winkels waar Fairtrade foodproducten worden verkocht om winkelend publiek te
stimuleren te kiezen voor een Fairtrade product en tegelijk een Fairtrade product te sponsoren voor de lokale
voedselbank. Iets voor jezelf en iets voor hen. Voorbeeld: een Fairtrade chocoladeletter voor jezelf en een
chocoladeletter voor de voedselbank. Hier profiteren de cacaoboeren aan het begin van de productieketen van én je
denkt aan de inwoners van jouw gemeente die afhankelijk zijn van de voedselbank.
Budget
Per Fairtrade Week 3.000 euro.





FT Week 1:
Aanschaf twee stuks weegschalen +/- 500-600 euro. Offertes worden nu aangevraagd.
Ontwerpen en aanschaf twee sets kaartensets. Inschatting 1.000 euro.
Versturen van de weegschalen en kaartensets. 10x Per koerier of Post.nl.






FT Week 2:
Ontwerp en aanschaf displays (40 stuks). Inschatting 1.500 euro.
Ontwerp en aanschaf flyers (40 x 100 stuks). Inschatting 1.200 euro.
Verzendkosten (50 x 7,50 euro) 375 euro.

Bijeenkomst Fairtrade Week
Ter ondersteuning van de kernteams organiseren we vrijdag 25 februari een Fair Topics die geheel in het teken staat
van de eerste Fairtrade Week. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op:
- Waarom meedoen aan de Fairtrade Week loont
- Beschikbare hulp- en promotiematerialen
- Handvaten voor werkgroepen om de Fairtrade Week tot een succes te maken
Uitgangspunten Fairtrade Weken
Lokale kracht
De actie maakt gebruikt van de kracht van de campagne: de inzet van de kernteams als intermediairs. Voor het
slagen van de actie is het belangrijk dat de actie aansprekend is voor de lokale kernteams. Zij vinden het vooral leuk
om publieksacties te organiseren. Daar maken we gebruik van.
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Stimulering van samenwerking met nieuwe en bestaande deelnemers
Om te waarborgen dat de acties die kernteams organiseren niet enkel leuke publieksacties zijn, maar ook bijdragen
aan de lokale campagnedoelstellingen stimuleren we bij de acties de samenwerking tussen kernteams en
deelnemers (dat wil zeggen: lokale horeca, bedrijven, lokale overheid en/of cateraars ).
Keuze intensiteit
Kernteams moeten de keuze hebben hoe intensief ze mee willen doen aan de Fairtrade Week. Zo zorgen we ervoor
dat ook als ze weinig tijd hebben ze iets kunnen doen. Zo zorgen we dat er altijd content is voor social media, een
landelijke actie en een standaard persbericht.
Duurzame middelen
Niet alle kernteams zullen tijdens de Fairtrade Week een actie organiseren. Daarom zorgen we ervoor dat de
kernteams ook na de Fairtrade Week gebruik kunnen maken van de ontwikkelde materialen. Zo is de ontwikkeling
van de materialen een waardevolle investering.
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