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Stap vooruit in fairtradebeleid: naast textiel nu
ook ICT en natuursteen

De Stad Gent blijft inzetten op een solidair internationaal beleid. Naast eerlijk

textiel wordt nu ook de aankoop van eerlijke ICT en natuursteen een speerpunt.

Verder komt er een fairtradelabel voor evenementen en zal de Stad haar

internationale contacten door een mensenrechtencommissie onder de loep laten

nemen.

Fair trade

⏲



Gent heeft een sterke reputatie als fairtradegemeente en wil dat zo houden. Eerlijke handel

blijft ook deze legislatuur een speerpunt. De Stad Gent heeft al een sterk aankoopbeleid als het

gaat om eerlijk textiel en eerlijke voeding, maar kijkt nu ook naar ICT en natuursteen. Partners

zoals Fair ICT Flanders en TruStone zullen de Stad helpen die doelstelling te bereiken. De Stad

Gent zal de vraag naar eerlijke producten ook blijven stimuleren, niet alleen via gerichte

communicatie, maar ook via evenementen zoals het Fair Fashion Fest. Ook de lancering van

een label voor  fairtrade-evenementen zit in de pijplijn.

‘Dankzij onze inspanningen – samen met heel wat partners – rond eerlijk
textiel zijn we Europees koploper eerlijke handel. Maar deze titel is geen
eindpunt. We blijven verder werken rond voeding en textiel, maar kijken ook
richting ICT en natuursteen. We willen ook een label voor eerlijke
evenementen lanceren.’  
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Mensenrechtencommissie

Het respecteren van mensenrechten is niet alleen de rode draad bij het aankoopbeleid en het

financieel beleid van de Stad, maar ook in het onderhouden van internationale contacten.

Daarom zal de Stad Gent een mensenrechtencommissie in het leven roepen die de

internationale contacten onder de loep zal nemen en aanbevelingen zal doen. Er wordt ook een

congres georganiseerd waar steden en gemeenten, het middenveld en academici hun kennis

kunnen delen.

Bruisend Vredeshuis

De Stad Gent blijft ook het Gentse middenveld, met zijn vele organisaties en vrijwilligers,

ondersteunen. Dat gebeurt niet alleen via subsidies, maar ook via het aanbieden van

bijvoorbeeld vormingen en ontmoetingsruimtes. Het Vredeshuis blijft daarbij dé plaats waar

ideeën en initiatieven samenkomen. Een huis waar jaarlijks duizenden kinderen en jongeren

langskomen, maar waar ook bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden.

Participatief traject dekolonisering

https://fairictflanders.be/
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen


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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

Verder wil de Stad Gent het maatschappelijke debat rond internationale solidariteit blijven

stimuleren en ruimte geven. Het jaarlijkse activiteitenfestival Belmundo is daarbij een van de

uithangborden, maar op dit moment loopt bijvoorbeeld ook een participatief traject rond

dekolonisering, dat in het najaar verschillende aanbevelingen moet opleveren.

‘Op 30 juni 2020 zal het 60 jaar geleden zijn dat Congo onafhankelijk werd.
Zoveel jaar later is de discussie over de erfenis van het kolonialisme zeer
actueel, ook in Gent. Momenteel loopt hierover een participatief traject met een
diverse groep Gentenaars. Een debat dat in het najaar zal resulteren in een
rapport met aanbevelingen.’
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Contact

Christophe Ramont, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0486 55 89 93, e-

mail christophe.ramont@stad.gent 

Bevoegd

Download hier het voorontwerp van de beleidsnota internationale solidariteit

811691

Surf hier naar de website van het Vredeshuis

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

mailto:christophe.ramont@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/42077-1587386496-20200214_NO_Beleidsnota%20Internationale%20Solidariteit-b85032.pdf
https://www.stad.gent/vredeshuis
mailto:schepen.heyse@stad.gent


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. Meer info via www.stad.gent.
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