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Beste verantwoordelijke voor eerlijke handel in Geel,
Geel is sinds 24.03.07 een FairTradeGemeente. In 2019 vult de stad samen met 135 anderen de FairO-Meter enquête in. Waarvoor hartelijk dank. Je ontvangt nu van ons jouw eerste jaarlijkse
FairTradeRapport. Wij hopen dat dit rapport inspireert om jullie inspanningen voor eerlijke handel in
de kijker te plaatsen en om verder te gaan voor Fair Trade in je gemeente of stad. Jullie resultaten
zullen vanaf 10 september ook publiek zichtbaar zijn via Fairometer.be.
Jullie inspanningen verdienen erkenning. Daarom, krijg je van ons tevens een voorbeeld van een
persbericht om in de media uit te pakkken met jullie Fair-O-Meter rapport. De resultaten staan onder
embargo tot dinsdag 10 september gelieve dus niet te communiceren tot deze datum. De week van
de Fair Trade 2019 (van 2 tot 12 oktober) is een mooie gelegenheid om het persbericht te versturen
over jullie eerlijke verwezenlijkingen en jullie toekomstige engagementen voor Fair Trade.
Een FairTradeGemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties. Denk maar aan de vele tasjes eerlijke koffie in het gemeentehuis waar de koffieboer een
eerlijke prijs voor krijgt (SDG12, SDG8). Maar ook de 39225 inwoners van Geel worden door hun stad
gesensibiliseerd om bij hun aankopen te kiezen voor producten waarvoor de landbouwer een eerlijke
prijs heeft gekregen (SDG11, SDG12, SDG4).
Heb je vragen bij dit rapport, is er een fout geslopen in de gegevens, of kunnen we ondersteuning
bieden bij toekomstige inspanningen voor eerlijke handel? Geef ons dan zeker een seintje via
info@fairtradegemeenten.be of op het nummer 02 894 46 25
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Op basis van de gegevens die jullie ingaven op de Fair-O-Meter enquête, krijg je van ons een score
voor jullie inspanningen voor eerlijke handel in vier categorieën: aankoopbeleid van de gemeente,
communicatie, ondersteuning van events, versterken van het middenveld en een totaalscore.
Onderwerp
Eerlijk aankoopbeleid

Jouw score
5.6

Het gemiddelde
5/10

Straffe communicatie over
eerlijke handel
Ondersteuning van events met
eerlijke handel
Versterken van het eerlijke
middenveld
De Fair-O-Meter score van Geel

6.75

6/10

7.8

6/10

9.0

6/10

73.0

63/100

Geel scoort hoger dan gemmiddeld op de Fair-O-Meter. Proficiat! Jullie zetten eerlijke handel vooral
op de kaart dankzij jullie sterke steun aan het eerlijke middenveld.
De meeste groeimogelijkheden voor eerlijke handel in Geel liggen in
het aankoopbeleid
ENKELE STRAFFE ZAKEN UIT JULLIE RAPPORT
In Geel zijn jaarlijks 1 publieke activiteiten waarop eerlijke handel aanwezig is. Hier is een
opportuniteit om volgend jaar meer zichtbaarheid te geven aan Fair Trade in het straatbeeld
70 inwoners zetten zich vrijwillig in om Eerlijke Handel in Geel op de kaart te zetten.
Geel communiceert minstens 4 per jaar naar zijn inwoners over Eerlijke Handel. en zorgt er dus mee
voor dat inwoners gesensibiliseerd zijn over het belang van een eerlijker handelssysteem voor de
landbouwers wereldwijd. Goed bezig!
Ieder Fair Trade product dat je koopt, garandeert een minimumprijs en een premie voor de
landbouwer. In 2018 kocht de stad 2 fairtradeproducten. Geel geeft het goede voorbeeld en koopt
zelf flink wat producten aan onder Fair Trade voorwaarden. Wil je verder gaan met het eerlijke
aankoopbeleid? Bekijk dan deze pagina, boordevol tips voor fairtradeproducten in de publieke
aanbestedingen. http://fairtradegemeenten.be/faire-producten
We hopen van harte dat deze info je kan helpen om te communiceren over je huidige engagement
en inspireert om in de toekomst nog verder te gaan voor eerlijke handel.
Met Faire groet,
Namens het FairTradeGemeente team,
Lothar Boeykens, Coördinator FairTradeGemeente

FairTradeGemeente is een project georganiseerd door

