DE UITDAGING
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen
van dit moment: temperaturen stijgen en we krijgen
steeds vaker te maken met onvoorspelbare regenval
overstromingen en extreme droogte. Met alle gevolgen van
dien: mislukte oogsten, voedseltekorten en aantasting
van onze ecosystemen.
Klimaatverandering treft ons allemaal, maar mensen
in kwetsbare gebieden het meest. Het is oneerlijk
dat deze mensen meer lijden terwijl wij grotendeels
verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.
Om de temperatuurstijging onder de 2 graden te
houden, moeten we nu in actie komen. FairClimateFund
maakt projecten mogelijk die CO₂-uitstoot reduceren en
een betere toekomst geven aan mensen die het meest
kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.
Ons doel is om vóór 2025 - samen met onze partners schonere kookoplossingen te bieden voor een half miljoen
mensen en een half miljoen bomen te planten, waarmee
een miljoen ton CO₂ gereduceerd wordt.

ONZE OPLOSSING
Samen met onze partners financieren en implementeren
we klimaatprojecten. We richten ons op schoner koken en
herbebossingsprojecten. Deze klimaatprojecten verminderen
de CO₂-uitstoot en ontbossing en verbeteren de
levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.

Hoe kunnen wij jou helpen?
Met FairClimateFund werk je aan jouw klimaatstrategie.
Dat doen we aan de hand van de volgende 4 stappen:
Meten
FairClimateFund helpt je met het in kaart brengen van de
CO₂-voetafdruk van je bedrijfsvoering, producten en/of diensten.
Voor uitgebreide levenscyclusanalyses (LCA) van scope 3-emissies
en op maat gemaakte rekentools werken wij samen met erkende
partners.
Doelen bepalen
Als je je energieverbruik en CO₂-uitstoot in kaart hebt
gebracht, kun je deze als basis gebruiken voor je klimaatstrategie
en -doelen. Nadat je je doelstellingen hebt geformuleerd, bepaal
je wat de belangrijkste en meest rendabele kansen zijn om je
CO₂-uitstoot te verminderen.
Reduceren & investeren
Een ambitieus CO₂-reductieplan is noodzakelijk om de ergste
gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar soms is
CO₂-uitstoot nog niet te vermijden. Investeren in eerlijke
klimaatprojecten voor de meest kwetsbaren voor de gevolgen van
klimaatverandering is dan een goede oplossing. FairClimateFund
heeft een breed aanbod van duurzaam gecertificeerde klimaatprojecten.
Communiceren
Wanneer jij jouw klimaatstrategie en doelen hebt bepaald, is het
tijd om jouw medewerkers, klanten en andere partners erbij te
betrekken. Wij helpen jouw organisatie bij het creëren van een
transparant en eerlijk verhaal naar stakeholders.

HOE WIJ WERKEN
FairClimateFund
investeert in de
implementatie van
klimaatprojecten

Met de opbrengt van
de ‘Fairtrade’ Carbon
Credits verwerven de
huishoudens extra
inkomen en investeert
FairClimateFund in
nieuwe projecten

De CO₂-reductie wordt
gecertificeerd in Fairtrade
en/of Gold Standard
Carbon Credits waar de
huishoudens zelf
eigenaar van zijn

Deze ‘Fairtrade’ Carbon
Credits worden
door FairClimateFund
voor een eerlijke prijs
verkocht aan bedrijven
en organisaties voor
klimaatcompensatie

ONZE STANDAARDEN
Compensatieprojecten kunnen aan verschillende
standaarden voldoen. De standaarden bevestigen
de CO₂-reductie en in sommige gevallen de
lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu.
FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren
CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de
hoogste internationale standaarden, namelijk
het Gold Standard–keurmerk (opgericht door
onder andere het Wereld Natuur Fonds) en/of de
Fairtrade Climate Standard. De Fairtrade Climate
Standard is een relatief nieuwe standaard die
ontwikkeld is door Fairtrade International en Gold
Standard, in samenwerking met FairClimateFund
en is gebaseerd op de volgende principes:

Fairtrade minimumprijs
Lokale huishoudens zijn eigenaar
van de carbon credits.
Fairtrade premium voor klimaatadaptatie

Bottom-up capaciteitsopbouw

Afnemers hebben een CO₂-reductieplan

CONTACT
Wil je meer weten?
Je kunt ons bereiken via:
E-mail: info@fairclimatefund.nl
Telefoon: +31 (0) 30 234 82 10
Of bezoek ons:
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
Nederland

