Doel 12 – Verantwoorde consumptie en
productie
‘‘Duurzame consumptie- en
productiepatronen waarborgen”
WAT GEMEENTEN KUNNEN DOEN:
Wat gemeenten kunnen doen:


Stimuleer de fairtrade economie



Voorzie het winkelend publiek van een EerlijkWinkelen route in samenwerking met Stichting EerlijkWinkelen.

Hoe werkt de EerlijkWinkelen route?
De aandacht voor duurzaam winkelen neemt toe, maar een minderheid van de consumenten zet die
belangstelling ook om in daden. Dit onder meer doordat zij niet weten waar ze de juiste producten
kunnen vinden. De EerlijkWinkelen route wijst op diverse manieren de weg naar leuke en hippe winkels
die
aantoonbaar
fairtrade,
biologische
en/of
tweedehands
producten
verkopen.
Zo zijn deze winkels per stad zichtbaar in de handzame EerlijkWinkelen app of op de (mobiele) website.
Het is ook mogelijk om in de gemeente een papieren EerlijkWinkelen route uit te brengen. De kaartjes
zijn vrolijk, tastbaar en handzaam en kunnen worden verspreid in bibliotheken, buurthuizen, VVVkantoren.
Motivatie
Lokale overheden kunnen een grote rol spelen bij het bevorderen van duurzame consumptie en productie. Enerzijds
door
zelf het goede voorbeeld te geven (zie fiche Manifest MVI, Gecertificeerd hout toepassen en Fairtrade
gemeente) anderzijds door het belang van eerlijke producten onder de aandacht te brengen bij de inwoners. Subdoel
12.8 luidt dan ook:
‘’Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van
duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.’’

Voor alle doelen en subdoelen kijkt u hier.

Hoeveel zijn er al?
Er zijn tot nu toe 60 gemeenten met een EerlijkWinkelen route. In Global Goals gemeente Terneuzen besloot de
gemeenteraad dat Stichting Switch in samenwerking met Stichting EerlijkWinkelen een route op kon zetten. De route
werd gelanceerd door de wethouder van economische zaken en leidt langs 27 winkels, speciaalzaken en
horecagelegenheden. Met de route is het lekker en verantwoord eten, drinken en boodschappen doen in de gemeente
nog gemakkelijker gemaakt. Daarnaast is de route in Terneuzen makkelijk te combineren met diverse wandel- en
fietsroutes.

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op www.EerlijkWinkelen.nl
Wil uw gemeente een EerlijkWinkelen route? Mail naar
info@EerlijkWinkelen.nl

