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‘Friesland wordt steeds
bewuster van Fairtrade’
BALK
,,De ChristenUnie wil dat
zoveel mogelijk gemeentera-
den zich sterk maken voor
Fairtrade. Heel eerlijk: onze
fractie had daar lange tijd
weinig vertrouwen in. Het
duurde namelijk relatief
lang, voordat Friese gemeen-
ten zich bij dit initiatief aan-
sloten.
Bovendien ontvingen wij
vanuit het werkveld signalen,
dat de provincie geen geld in
een impuls voor het promo-
ten van Fairtrade wilde ste-
ken. Dan is het lastig om
gemeenten over de streep te
trekken.
Wij hebben daar vervolgens
vragen over gesteld en de
publiciteit gezocht. Eerlijk
ondernemen voor Derde
Wereldlanden wordt mondi-
aal steeds meer een belang-
rijk thema. Daar staan wij als
ChristenUnie volledig achter.
Waarom is Fairtrade dan zo
belangrijk? Ik vind dat we
alles moeten doen wat in ons
vermogen ligt, om armoede
te bestrijden. Dat heeft met
de basisprincipes van onze
schepping te maken en, in
het verlengde daarvan, het op

een goede manier omgaan
met onze medemens. Het
Westen kan en mag simpel-
weg niet een oorzaak zijn
voor de slechte leefomstan-
digheden in de Derde Wereld.
De zelfstandige boeren en
kleine bedrijven mogen dus
niet door rijke multinationals
worden uitgebuit. Ook zij
verdienen een kans op eerlijk
ondernemerschap, zodat ze
hun producten tegen een
juiste prijs verkopen. Fairtra-
degemeenten hebben vooral
voor deze boeren ongelooflij-
ke positieve effecten.
Natuurlijk betekent een
Fairtradegemeente niet al-
leen dat er op het gemeente-
huis Fairtradekoffie wordt
gedronken. Wij willen dat dit
project breed in onze ge-
meenschap wordt gedragen.
Daarom zijn er werkgroepen
in het leven geroepen, en
worden inwoners en het
bedrijfsleven benaderd. Het
doel hiervan is bewustwor-
ding. En daar slagen we heel
behoorlijk in. Samen kunnen
we heel veel bereiken op
Fairtradegebied. Daar raakt
men zich gelukkig van door-
drongen.”
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