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Malmö volgt Gent op als Europese hoofdstad
van eerlijke handel

In het Gents stadhuis werd vandaag, vrijdag 16 oktober 2020, de tweede winnaar

van de 'EU Cities for Fair and Ethical Trade Award' bekendgemaakt. Met deze

prijs zet de Europese Commissie lokale besturen die pionieren in eerlijke handel

in de kijker. De hoofdprijs gaat naar de stad Malmö, die Gent opvolgt.

Gent geeft de fakkel door

De ceremonie vond voornamelijk online plaats maar werd wel vanuit het Gents stadhuis

georganiseerd. Het is ondertussen twee jaar geleden dat de Stad Gent de prestigieuze prijs van

'Europese Hoofdstad van de eerlijke handel' won en het was dus logisch dat onze opvolger ook

in Gent bekendgemaakt zou worden.

'We hadden de genomineerde steden heel graag ontvangen in Gent om hen te
tonen waarom we twee jaar geleden die prijs wonnen. Maar het spreekt voor
zich dat we in de omstandigheden zoals die vandaag zijn geen collega’s van
over heel Europa naar Gent kunnen laten komen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Net als twee jaar geleden werd er gewerkt met een algemene winnaar en enkele ‘special

mentions’. En al geeft de Stad Gent de titel door aan Malmö, Gent blijft voor altijd de eerste

winnaar van de Trade City Award.

⏲



'Deze titel is een beloning voor een doorgedreven beleid rond eerlijke handel,
maar is geen eindpunt, integendeel. Het is een stimulans én
verantwoordelijkheid om nog meer in te zetten op eerlijke handel en de titel
glans te geven. In Gent betekent dit dat we ons verder engageren en
samenwerken rond voeding en textiel maar ook eerste stappen zetten richting
eerlijk ICT en experimenteren met ethische natuursteen.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Trade City Award

In totaal namen 11 lokale besturen deel aan deze 'EU Cities for Fair and Ethical Trade Award'.

Vijf steden werden geselecteerd om mee te dingen naar de hoofdprijs: Bremen (D), Gothenburg

(Zw), Malmö (Zw), Neumarkt (D) en Stuttgart (D). Deze 5 werden nog met drie steden

aangevuld voor de special mentions: Keulen (D), Jelenia Gora (P) en Lübeck (D) maakten dus

geen kans op de hoofdprijs maar wel op een speciale vermelding.

 

In totaal werden vijf winnaars aangeduid: 1 globale winnaar en 5 ‘special mentions’. Malmö

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

Bremen in de categorie ‘Global partnerships and outlook’

Gothenburg in de categorie ‘Public procurement’

Jelenia Gora in de categorie ‘Rising champion’

Neumarkt in de categorie ‘Community engagement’

Stuttgart in de categorie ‘Monitoring impact’

Contact

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 City Awards

Fair Trade in Gent? Ontdek hier alles!
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https://www.gentfairtrade.be/


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.
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.

Betrokken

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

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