
Stad Gent wint de eerste ‘EU Cities for Fair and
Ethical Trade Award’

Fashion Talks tijdens Fashion Fair Fest

De Stad Gent gaat al jaren voor eerlijke handel en wint voor die inspanningen nu

de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award’. De prijs van de Europese

Commissie beloont het lokaal bestuur dat Europees koploper is en werd op

woensdag 27 juni 2018 voor het eerst uitgereikt.

Gentse inspanningen voor eerlijke handel

De initiatieven die de afgelopen jaren in Gent plaats vonden overtuigden de Europese jury om

de hoofdprijs aan de Stad Gent te geven. Dertien jaar na de eerste FairTradeGemeente-titel in

België haalt de Stad nu ook de eerste titel van Europese hoofdstad van eerlijke handel binnen.



'De voorbeelden die we in onze kandidatuur gebruikten vonden veel bijval bij
de jury. De succesvolle edities van het Fair Fashion Fest, het bestek rond
eerlijk geproduceerde werkkledij, ons doorgedreven duurzaam aankoopbeleid,
de samenwerking met Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum onder de koepel
Gent Fair Trade, de ondersteuning van Gentse pioniers, enzovoort. De
diversiteit en veelheid aan activiteiten door de Stad Gent aangestuurd maar
ook van onze stakeholders zoals onze universiteit – de eerste Fair Trade @
Campus in België – plaatste de kandidatuur op de eerste plaats.'
— Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid

FairTrade: meer dan sensibiliseren over koffie alleen

FairTrade Belgium volgt het Gentse verhaal van in de beginjaren en zag dat verhaal ook

veranderen. Het gaat vandaag niet langer om alleen maar informatie geven, lokale besturen

hebben de mogelijkheid om structureel de zaken te veranderen.

'Bij Fairtrade Belgium zijn we bijzonder trots dat de eerste Europese Award
naar Gent gaat. De stad en de Gentenaren slagen er al meer dan tien jaar in
om de manier waarop handel wordt gedreven fundamenteel te veranderen.
Het bewijst nogmaals dat eerlijke handel eerst en vooral een verhaal van
mensen is, hier en in het Zuiden. Door zijn inwoners en organisaties te
betrekken, te inspireren en te ondersteunen, helpt de Stad Gent om eerlijke
handel te mainstreamen. En dat is een belangrijk engagement voor de
producenten in het Zuiden.'
— Nicolas Lambert, directeur FairTrade Belgium



Trade City Award

In totaal namen negentien lokale besturen deel aan de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade

Award’. Zeven steden werden geselecteerd om mee te dingen naar de hoofdprijs: Madrid, Lyon,

Saarbrücken, Malmö, Dortmund, Vitoria-Gasteiz en Gent.

 

In totaal werden vijf winnaars aangeduid: een globale winnaar en vier special mentions. De Stad

Gent mag zich dus de grote winnaar noemen, de andere eervolle vermeldingen waren:

·     'Innovation' voor Lyon

·     'Inspiring Procurement Practice' voor Saarbrücken

·     'Education and Community Participation' voor Dortmund

·     'Global Partnerships' voor Madrid

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Informatie

Christophe Ramont, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel. 09 223 29 53, e-

mail christophe.ramont@stad.gent

Jonathan Janssens, Gent Fair Trade, gsm 0471 56 34 67, e-mail jonathan.janssens@stad.gent

Bevoegd

EU Trade City Award

Ghent4trade

Gent Fair Trade: Home

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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http://www.gentfairtrade.be/
https://www.stad.gent/ghent4trade
https://www.trade-city-award.eu/
mailto:jonathan.janssens@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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