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Europees Commissaris Cecilia Malmström op
bezoek in Gent

Op vrijdag 15 maart 2019 komt mevrouw Cecilia Malmström, Europees

Commissaris voor Handel, naar Gent. Ze bezoekt de stad nadat Gent in 2018 de

allereerste Europese hoofdstad voor eerlijke handel werd. (EU Fair and Ethical

Trade City Award)

Eurocommissaris Malmström zal door burgemeester Mathias De Clercq verwelkomd worden.

Vervolgens gaat ze in dialoog met de burgemeester en schepenen Sofie Bracke en Tine Heyse

over het beleid van de Stad Gent rond eerlijke en ethische handelsactiviteiten, en over de rol die

de award heeft gespeeld om de Stad daarbij te helpen.

 

⏲



Na de dialoog met het stadsbestuur volgt een 'Fair and Ethical Trade'-wandeling door Gent-

centrum en bezoekt de Commissaris groene en eerlijke kledingwinkel Fair Eco Fashion, etnisch

geïnspireerde en eerlijke kledijwinkel Yak&Yeti en biologische keuken en natuurwijnbar Le

Botaniste.

Vervolgens brengt de eurocommissaris een bezoek aan Volvo Cars Gent om inzicht te krijgen in

het industrieel weefsel van de stad en in de manier waarop met ecologische uitdagingen in deze

context wordt omgegaan.

Context

De EU-prijs voor een eerlijke en ethisch verantwoorde handelsstad is een initiatief van de

Europese Commissie. Het is een van de verbintenissen die de EU-commissaris voor handel,

Cecilia Malmström, is aangegaan in het kader van de in 2015 gepubliceerde strategie 'Trade for

All'.

 

Het project wordt uitgevoerd door het Internationaal Handelscentrum (ITC), een gezamenlijk

agentschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Conferentie van de Verenigde Naties

voor handel en ontwikkeling (UNCTAD), in samenwerking met het directoraat-generaal Handel

van de Europese Commissie (DG Trade).

 

Contact

Virginie Verstraete, Dienst Internationale Relaties, tel. 09 266 82 66, e-mail

virginie.verstraete@stad.gent

Bevoegd

Lees meer: Gent wint EU Fair and Ethical Trade City Award

Lees meer over de EU Trade City Award

https://www.trade-city-award.eu/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1876
mailto:virginie.verstraete@stad.gent
http://www.intracen.org/itc/about/how-itc-works/our-role-in-the-un-and-wto/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf


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.

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
54 31,
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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