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Raadsleden, kies voor
Fairtradegemeente

tegast

E r ligt een grote uitdaging
voor de politieke partijen
van de Friese gemeentera-

den. Om als Fryslân in 2015 het
predicaat Fairtradeprovincie te
krijgen moet nog een flink aan-
tal gemeenten de intentie uit-
spreken dat ze Fairtradegemeen-
te willen zijn en zich committe-
ren aan de voorwaarden die
daarvoor staan. Het spant erom
of deze - in het Koersdocument
van Provinciale Staten vastgeleg-
de - doelstelling kan worden
gehaald. Dat hangt voor een
groot deel af van de goodwill
van de gemeenteraden.

Fairtradeprovincie of Fairtra-
degemeente is een eervolle titel
die aangeeft dat een overheid,
samen met haar inwoners en
bedrijven, aandacht besteedt aan
eerlijk ondernemen. De Chris-
tenUnie is een groot voorstan-
der van Fairtrade en wil hoe dan
ook het voorgenomen doel
bereiken.

In 2013 hebben wij in Provin-
ciale Staten schriftelijke vragen
gesteld over de stand van zaken.
Toen liet het college weten dat er
geen reden was tot ongerust-
heid. Er werd hard aan gewerkt
om gemeenten over de streep te
trekken.

In de afgelopen maand kwa-
men signalen dat de doelstelling
niet zou worden gehaald zonder
een extra inspanning te verrich-
ten. Dat is reden voor de fractie
van de ChristenUnie om in de
aanstaande vergadering van PS
mondelinge vragen te stellen.

Wij willen van de gedeputeer-
de weten wat de stand van zaken
is. Zijn de negatieve signalen bij
haar bekend? Welke stappen
denkt ze te ondernemen om die
doelstelling wel te halen? De
ChristenUnie roept politieke
partijen op om in de komende
coalitieonderhandelingen met
elkaar te besluiten verder te
gaan als Fairtradegemeente.

Fairtradegemeen

Eerlijk ondernemen betekent
dat kleine ondernemers in ont-
wikkelingslanden eerlijke prijzen
krijgen voor hun exportproduc-
ten. Door ons als overheden hier
sterk voor te maken, leveren we
niet alleen een bijdrage aan het
welzijn van genoemde onderne-
mers, maar bevorderen we ook
een duurzame ontwikkeling in
de internationale handel. Een
ontwikkeling waarbij aandacht
wordt besteed aan de behoeften
van nu, zonder daarbij de moge-
lijkheden van toekomstige gene-
raties om in hun behoeften te
voorzien in gevaar te brengen.

Het betekent met zorg om-
gaan met de schepping, een
term die christelijke politieke
partijen hoog in het vaandel
hebben. Maar het is ook een
taak die voor elke individuele
burger geldt. Politieke partijen
kunnen daar sturing aan geven
door in hun provincie of ge-
meente als trekker te fungeren.
Hopelijk nemen partijen die
uitdaging aan. Dan is niet alleen
in 2018 Leeuwarden Kulturele
Haadstêd, maar kunnen we ons
in 2015 al Fryslân Fairtradepro-
vincie noemen.
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Fairtrade-levensmiddelen, her-
kenbaar aan het Max Havelaar-
etiket. FOTO TJEERD MOOLHUIJSEN


