Juryrapport Fairtrade Provincie – Friesland
Datum: 4 oktober 2016
De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor
de titel ‘Fairtrade Provincie’ positief beoordeeld. De jury vindt dat de provincie
Friesland voldoet aan de vijf criteria van de campagne. Onderstaand een
uitgebreide reactie en toelichting per criterium.
Medio 2012 is het initiatief gestart om de titel Fairtrade
24 friese gemeenten
Provincie te behalen. Nu op 4 oktober is het dan zover. De
11 Fairtrade Gemeenten
eerste provincie in het Faire Noorden met de titel. De jury
feliciteert de inwoners, lokale deelnemers, burgemeesters en
7 Fairtrade Gemeenten
uiteraard het lokale en provinciale kernteam met het behalen
in wording
van de titel Faitrade Provincie Friesland. Een bekroning op de
Bijna 650.000 duizend
inzet van de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
fairtrade inwoners
De jury realiseert zich dat het behalen van de titel een
behoorlijke inspanning is geweest en heeft het proces vanaf
een afstand gevolgd. Complimenten met hoeveel enthousiasme het traject is
afgelegd.
Met het behalen van de provincie titel maken jullie in de provincie Friesland zeker
het verschil. De duizenden kopjes faire koffie en thee die er dagelijks gedronken
worden binnen de provinciegrenzen maken het verschil voor boeren in
ontwikkelingslanden.
Criterium

Criterium 1: lokale kerngroep

Reactie jury Fairtrade Gemeente
Een aantal jaar geleden is het initiatief gestart om
de titel Fairtrade Provincie te willen behalen. Het
streven was om de eerste Fairtrade Provincie van
Nederland te worden. Dat is helaas niet gelukt
maar het provinciale kernteam mag trots zijn op
het bereikte resultaat en het enthousiasme bij
gemeenten die het initiatief hebben omarmd. Er is
een provinciaal kernteam actief bestaande uit 9
leden. Het lijkt alsof het het kernteam in Friesland
geen moeite kost(te) om gemeenten, inwoners,
bedrijven, horeca bij de campagne te betrekken.
De jury heeft overall veel waardering voor de
campagne in Friesland en dat is mede te danken
aan het provinciale kernteam. Complimenten!
Voldoet: ja

Het voornemen om Fairtrade provincie te werd
bekrachtigd in het Milieuplan 2015-2016, waarin
staat wat de inzet van Fryslân is voor Fairtrade.
In het provinciehuis wordt al 100% fairtrade
koffie, thee en cacao geschonken en ook in de
kantine zijn er voldoende fairtrade producten
aanwezig. De fairtrade criteria zijn opgenomen in
het aanbestedingsbeleid.

Criterium 2: provinciebestuur

De Fairtrade Provincie titel past goed bij het
streven van de provincie om bij te dragen aan de
global goals. Gemeenten uit Fryslan kunnen bij
de provincie subusidie aanvragen voor
activiteiten die aandacht vragen voor fairtrade en
bijdragen aan het behalen van de titel Fairtrade
Gemeente. Dit heeft zeker geholpen om fairtrade
in de spotlights te zetten en het behalen van de
gemeente- en provincie titel. Een mooi initiatief,
waar gemeenten ook in de toekomst graag
gebruik van willen blijven maken. De titel behalen
is de eerste stap in het waarborgen van fairtrade
binnen gemeente- en provinciegrenzen. De
tweede stap is het blijven uitdragen van fairtrade
en uitbouwen van het netwerk.
Het provinciebestuur zet zich op een positieve
manier in om friese gemeenten te stimuleren ook
actief deel te nemen in de campagne: Fair
Fryslan. De aanpak en de inzet van het
provinciebestuur is een voorbeeld voor collega
provincies. En goed voorbeeld doet volgen…er
zijn opnieuw provincies die interesse hebben in
de provincietitel. Dit is mede dankzij de inzet van
het provinciebestuur in Friesland. De jury dankt
het provinciebestuur voor het positief uitdragen
van de campagne binnen- en buiten haar
provinciegrenzen. Friesland is een ware
ambassadeur voor de campagne.
Voldoet: ja

Van de 24 gemeenten die de provincie Friesland
telt voeren 11 gemeenten de Fairtrade Gemeente
titel. De provincie titel is mede mogelijk gemaakt
door de inzet van kernteams in de gemeenten.
11 gemeenten hebben de titel binnengehaald:












Het Bildt
Dantumadiel
Dongeradeel
Heerenveen
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Smallingerland
Sudwest Fryslan
Tytsjerksteradiel
Weststellingwerf

Een prachtig collectief resultaat, waardoor van de
646.257 inwoners die de provincie telt er meer
dan de helft 357.125 in een Fairtrade Gemeente
wonen. Een goede stap in de richting om heel
Nederland Fairtrade te maken.
Criterium 3: aantal Fairtrade
Gemeenten

7 gemeenten zijn hard op weg naar de titel:








Ameland
De Friese Meren
Ferwerderadeel
Harlingen
Leeuwarden
Menameradiel
Kollumerland en Nieuwkruisland

Uitdaging die de jury de provincie wil meegeven
is om gemeenten die onderweg zijn de titel te
behalen te blijven ondersteunen. Het stimuleren
en motiveren van de gemeenten die nog geen
ambitie tot het behalen van de titel hebben
uitgesproken hebben is een uitdaging. Een
provincie volledig bestaande uit fairtrade
gemeenten zou een mijlpaal zijn voor de
campagne en voor fairtrade.

Voldoet: ja

Criterium 4: Subsidierelaties

De provincie Friesland is een ware ambassadeur
van de campagne en draagt de fairtrade ambitie
uit richting haar relaties. Waar mogelijk wordt
actief het gebruik van fairtrade producten bij
bedrijven, organisaties en lokale overheden
gepropageerd. Hiermee wordt het
gebruik/verkoop van fairtrade producten
gestimuleerd. Het motto: Eerlijke handel, ver weg
en dichtbij! wordt goed uitgedragen. Hou deze
positieve energie vast, ook na het behalen van de
titel Fairtrade Provincie. Hou ook het onderwijs
aangehaakt, de jeugd heeft immers de toekomst.
Bewustwording bij scholieren en studenten is
heel belangrijk voor het uitbouwen van de
fairtrade gedachte.
Voldoet: ja

Criterium 5: Media aandacht

Bij de start van de campagne heeft de provincie
een GFK onderzoek laten uitvoeren naar de
verkoop van fairtrade producten. In 2016 wordt dit
onderzoek herhaald. De verkoop van fairtrade
producten in Friesland ligt lager dan het landelijk
gemiddelde maar de verkoop is wel sneller
gestegen dan het landelijk gemiddelde. De jury
ziet uit naar de uitkomsten van het tweede GFK
onderzoek. Het kernteam heeft gedurende de
afgelopen jaren met regelmaat de pers gehaald
en een aantal evenementen georganiseerd. De
evenementen waren succesvol en zorgde voor
een toename van betrokkenheid met de
campagne op provinciaal niveau. Fair Fryslan is
heel actief op met name Facebook met leuke
berichten uit gemeenten en iedereen kan goed
het afgelegde traject naar de titel volgen. Lokale
deelnemers worden in het zonnetje gezet. Fair
Fryslan heeft (nog) geen eigen website. Een
eigen website kan dienen als platform voor
gemeenten.
Voldoet: ja
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