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Stad Gent is de 'Eerlijkste Stad van Vlaanderen'

Vandaag werden in de tuin van de Sint-Pietersabdij de eerste resultaten
gepresenteerd van de Fair-O-Meter, een instrument om het gemeentelijk
engagement op vlak van eerlijke en duurzame handel te meten. Twaalf
FairTradeGemeenten werden gelauwerd. De Stad Gent kreeg daarbij de hoogste
titel als 'De Eerlijkste van Vlaanderen'.

'De Eerlijkste van Vlaanderen'
Om de titel van FairTradeGemeente te behalen, moeten steden en gemeenten aantonen dat ze
hun aankoopbeleid inzetten voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld.
De Stad Gent bewees dat door onder meer te investeren in eerlijke werkkledij voor het
stadspersoneel en door de aankoop van eerlijke koffie. Het Gentse stadspersoneel drinkt
jaarlijks meer dan 3 miljoen kopjes eerlijke koffie (cijfer gebaseerd op de Impactmeter van
Fairtrade Belgium). De boeren die deze koffie produceren, krijgen hiervoor een gegarandeerde
Fairtrade-minimumprijs en een Fairtrade Premie van meer dan 11.000 euro.

Naast een eerlijk aankoopbeleid maakt de Stad Gent ook werk van een lokale voedselstrategie
met heel veel aandacht voor duurzaamheid en fairtrade, informeert de Stad de Gentenaars
waarom eerlijke handel belangrijk is en waar ze die eerlijke producten kunnen vinden.
Daarnaast worden events georganiseerd zoals het Fair Fashion Fest en ondersteunt de Stad
actief het middenveld dat zich inzet voor eerlijke handel. Al deze inspanningen bezorgen Gent
nu de titel van 'Eerlijkste van Vlaanderen'.

'Gent heeft een jarenlange traditie om in te zetten op eerlijke handel. Onze
stad was 15 jaar geleden de eerste Fairtradegemeente en sinds vorig jaar
mogen we ons de Europese hoofdstad van de Eerlijke handel noemen. Ik ben
fier dat we nu ook de Eerlijkste van Vlaanderen zijn. Als stad gaan we hier
blijven op inzetten.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Eerlijke handel is voor Stad Gent heel belangrijk. Samen met talrijke
Gentenaars en organisaties zetten we hier dagelijks op in. Met de Fair-Ometer hebben we er nu een belangrijke tool bij om nog meer kennis en goede
praktijken te delen en dit in de vorm van een eerlijke competitie. Een
competitie met alleen maar winnaars.'
— Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid

Gent Fair Trade
De Stad Gent ondersteunt de werking van Gent Fair Trade en werkt sinds 2014 samen met
Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum aan de dynamiek en het succes van de vrijwilligersgroep.
Als eerste FairTradeGemeente in Vlaanderen 15 jaar geleden, blijft de Stad Gent inzetten op
eerlijke handel.
Hou zeker de communicatiekanalen van de Stad Gent en Gent Fair Trade in de gaten want
begin oktober vindt de Week van de Fair Trade plaats, en dan bruist het in Gent opnieuw van de
eerlijke activiteiten.

Fair-O-Meter

Begin 2019 werd de Fair-O-Meter - een jaarlijkse enquête waarin gemeenten aangeven welke
inspanningen er het afgelopen jaar werden gedaan voor eerlijke handel - voor de eerste keer
ingevuld. Het is een verderzetting van de FairTradeGemeenten-campagne die 15 jaar geleden
van start ging om het aanbod van eerlijke, duurzame producten in Vlaamse steden en
gemeenten te verhogen en mensen warm te maken voor het verhaal achter eerlijke handel.
De resultaten zijn vanaf 10 september 2019 beschikbaar op de website www.fairometer.be,
samen met tips om in de toekomst nog eerlijker te worden.

Fairtrade startmoment

PERSDOSSIER FAIRTRADEGEMEENTE - Google Drive

Fair Trade in Gent? Ontdek hier alles!

Contact
Christophe Ramont, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel. 09 323 55 08, mail
christophe.ramont@stad.gent
Jonathan Janssens, coördinator Gent Fair Trade, gsm 0471 56 34 67, mail
jonathan.janssens@stad.gent
Lothar Boeykens, coördinator FairTradeGemeenten, gsm 0486 90 13 81, mail
lothar@fairtradebelgium.be
Bevoegd

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

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.

Stad Gent

