Visie Fair Venlo

In één zin / slogan.
Fair Venlo versterkt de mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling door
samenwerking met lokale groepen en netwerken. Denk werelds, handel lokaal.
Pitch:
Fair Venlo staat voor verduurzamen, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
en voor wereldburgerschap in Venlo.
Doelen: Fair Venlo




bevordert internationale verbondenheid tussen mensen en culturen
bevordert eerlijke wereldhandel
bevordert verduurzaming van de wereld.

We bereiken deze doelen door samen te werken met anderen: bedrijven, gemeente,
scholen, burgers en organisaties in de breedste zin van het woord.
Mijlpalen van de afgelopen jaren:






Gemeente Venlo is een Fairtrade gemeente 2012
Eerlijke winkelroute 2013
Mondiale lessen op de basisscholen in Venlo vanaf 1995
Wereldfilmfestival Venlo jaarlijks vanaf 2012
Fontys Venlo Fairtrade University 2015

Wie is Fair Venlo:
Fair Venlo is een stichting waarin een groep mensen actief is uit diverse geledingen
van Venlo zoals onderwijs, bedrijf, welzijnswerk, middenstand, gemeente, etc. Zij
willen gezamenlijk initiatieven nemen om de visie van FV uit te dragen en doelen te
realiseren. Fair Venlo bestaat uit een groep vrijwilligers, georganiseerd in een aantal
werkgroepen (educatie, MVO, eerlijke winkelroute, wereldfilmfestival etc), een
bestuur, een Raad van Toezicht.
Zie binnenkort www.fairvenlo.nl (nog niet operationeel in juli 2015).
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Verdere informatie die de visie ondersteunt:
FAIR Venlo staat voor een eerlijk Venlo: ‘Venlo maakt bewust keuzes op alle gebieden, op
alle niveaus’. FAIR Venlo probeert overal het ‘eerlijke’ verhaal achter de keuzes scherp te
krijgen in de driehoek people, planet, profit. FAIR Venlo wil, zoals vastgelegd in haar
statuten, de verbondenheid tussen de verschillende mensen en culturen op internationaal
niveau bevorderen evenals een duurzame wereld en een eerlijke wereldhandel.
De in VN verband vastgestelde huidige en toekomstige Millenniumdoelen vormen een
inspiratiebron en kader.

De driehoek People, Planet, Profit ofwel Equity, Ecology, Ecomomy
In haar strategische visie 2030 spreekt de gemeente Venlo
een aantal ambities uit. Zo wil de stad koploper worden op het
gebied van intermenselijke relaties en internationale
verhoudingen en excelleren op het gebied van duurzaamheid
en C2C.
Het slagen van deze ambities is afhankelijk van de mate
waarin de 3 componenten hierin economie, ecologie en
gelijkwaardigheid met elkaar verbonden worden. Zij zijn zowel
terug te vinden bij de concepten circulaire economie als bij fairtrade. Met haar activiteiten wil
FAIR Venlo er aan bijdragen dat de ambities bereikt worden.
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