Gandhi: Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.

Visie en missie: FairVenlo op weg naar een platformorganisatie
1. Doel
Ons doel is een samenleving bevorderen waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan
met de wereld om ons heen en waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen. We willen dat doen
door te ontmoeten, door het verbinden van burgers, onderwijs, bedrijven, instellingen en de
gemeentelijke overheid.
Als middel daarvoor kiezen we voor bekendheid en bewustwording van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (In het Engels Sustainable Development Goals, SDG’s), ook wel Global Goals
genoemd. Onze ambitie is om aanzetten te geven tot duurzame partnerschappen en vervolgtrajecten
om het bereiken van de Global Goals door lokale initiatieven te bevorderen.

2. Doelstellingen: 17 Global Goals

3. Globale noodzaak
Er zijn internationaal erkende wereldproblemen zoals armoede, ongelijkheid, schaarste en
veranderend klimaat. We hebben het geld en de techniek om daar wat aan te doen. Wat nodig is, is
de politieke wil, met draagvlak bij de burger. Het is onze opdracht om een duurzame toekomst zeker
te stellen voor de generaties na ons. Dat vergt globaal denken met als inzet lokaal en plaatselijk
handelen.
De zeventien Global Goals zijn daarin van groot belang. Door deze doelen met z’n allen te omarmen,
creëren we de basis voor duurzame stabiliteit, productiviteit, economische groei en rendement voor
de toekomst. De Global Goals vormen bovendien een internationaal referentiekader en zorgen voor
eenheid in taal.
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4. Het belang voor Nederland
Nederland heeft de Global Goals met overtuiging ondertekend. Voor de Nederlandse
(ondernemers)organisaties vormen de Global Goals dé wereldagenda tot en met 2030. De Global
Goals benoemen volgens hen de vraagstukken die ze moeten aanpakken om als economieën,
bedrijven en samenlevingen adequaat te functioneren. Wat bedrijven allemaal gemeen hebben, is
dat zij ernaar streven toegevoegde waarde te scheppen met relatief minder verbruik van
grondstoﬀen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities. Hun blik is
naar buiten en op de toekomst gericht.
Het besef groeit dat niemand deze vraagstukken alleen kan oplossen. Overheden, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en burgers moeten het samen doen en elkaar in
partnerschappen versterken.
De Global Goals zijn belangrijk voor iedereen. Als de Global Goals niet worden gehaald, leidt dat tot
risico’s voor leefomgeving van burgers en vestigingsklimaat voor bedrijven. Voorwaarden om goed
en gezond te kunnen leven en werken Global Goals komen daardoor in gevaar. Tegelijkertijd bieden
de Global Goals juist ook kansen. Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan oplossingen voor de
klimaatopgave en daar zelf ook winst uit halen.
Voor de realisatie van de Global Goals zijn transities nodig. Van fossiel naar duurzaam, van analoog
naar digitaal, van regionaal naar mondiaal, van een ‘wegwerp’-economie naar een circulaire
economie.
Belangrijk aspect bij het inhoud geven aan de Global Goals is de meervoudige waardencreatie. En dat
geldt niet alleen m.b.t. economie, maar ook m.b.t. natuur en welzijn, waarbij de onderlinge
afhankelijkheid kenmerkend is.

5. Het belang voor Venlo: Fair Venlo als waardengemeenschap
Toenemend zijn er burgers en ondernemingen al actief binnen de wereld van de verduurzaming.
Soms zelfs, zonder dat men er bewust bij stil staat. FairVenlo wil zich profileren als
samenwerkingspartner in initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale
betrokkenheid binnen de gemeente Venlo.
Fair Venlo heeft de ambitie om als netwerkorganisatie samen met anderen te bevorderen dat er een
kruispunt en kenniscentrum komt, een eerste aanspreekpunt van waaruit effectief
doorverwezen/georganiseerd kan worden.
Belangrijk middel is het digitaliseren van informatie en mede daarmee communicatie mogelijk te
maken over alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale
vraagstukken binnen de gemeente Venlo.
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