Duurzaamheid en innovatie in de provincie Utrecht

Fairtrade provincie
Vraagstuk

Veel boeren in ontwikkelingslanden leven in armoede. Door
te kiezen voor eerlijke handel werkt de provincie Utrecht mee aan de bevordering
van een duurzame ontwikkeling in de internationale handel. Fairtrade betekent dat
bijvoorbeeld koﬃeboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika
en Zuidoost-Azië een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. Een prijs die in
verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. Inmiddels ontvangen 1,2 miljoen
kleine boeren aantoonbaar een eerlijke prijs voor hun producten en zijn in Nederland
meer dan 1.700 fairtrade producten te koop.

Be good
and tell it.

Aanpak

Om aanspraak te maken op de titel Fair Trade, moet de provincie
aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet alle koﬃe en thee op een
eerlijke manier zijn geproduceerd en biedt het bedrijfsrestaurant een aantal fairtrade
producten aan. Een tweede voorwaarde is dat 75% van de 26 gemeenten in de provincie actief is op het gebied van fairtrade. Een provinciale werkgroep met deskundigheid
over en betrokkenheid met fairtrade zorgt ervoor dat deze voorwaarden worden
gerealiseerd. De provincie benadert op bestuurlijk niveau B&W van gemeenten, leden
van de werkgroep benaderen wereldwinkels, politieke partijen of betrokken burgers om
het initiatief te nemen.

Resultaat

Met de titel Fair Trade geven overheden in de provincie Utrecht
een duidelijk signaal af over het belang van een duurzame internationale handel. Fairtrade koﬃe en thee in de automaten en een aantal producten in het bedrijfsrestaurant
vormen een passend onderdeel van de ambitie van de provincie om de bedrijfsvoering
duurzaam in te richten. Een groot aantal Fair Trade gemeenten in de provincie Utrecht
geeft niet alleen het goede voorbeeld, maar draagt ook bij aan het versterken van een
maatschappelijk draagvlak voor eerlijk handel. Het motto: be good and tell it!

Contact: michiel.linskens@provincie-utrecht.nl
De provinciale werkgroep bestaat uit medewerkers van de provincie en leden van fairtrade-organisaties uit De Bilt, Utrecht en Nieuwegein.

