
Universiteit Utrecht Fairtrade in 2022 

Fairtrade en duurzaamheid gaan vaak hand in hand: 
https://www.fairtradenederland.nl/blog/8-manieren-hoe-fairtrade-het-milieu-beschermt/ 
 

Fairtrade draagt bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals: 
https://www.fairtradenederland.nl/blog/10-manieren-waarop-fairtrade-bijdraagt-aan-de-
sustainable-development-goals/ 
De directeur van Fairtrade Nederland, Peter d’Angremont, komt graag een lezing houden over dit 
onderwerp! 
 

Ambassadeurs voor Universiteit Utrecht Fairtrade in 2022: 

Prof. dr. Antoine Buyse 
Antoine Buyse is hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van 
het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Hij verzorgt onderwijs op het gebied van 
mensenrechten binnen het departement rechtsgeleerdheid en op het gebied van mensenrechten en 
conflicten bij het centrum voor conflictstudies. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Netherlands 
Quarterly of Human Rights, lid van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten, en beheert hij een weblog over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Global Challenges (UGLOBE), 
aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en aan het universitaire 
strategische thema 'Institutions'. Hij doet onderzoek naar Europese mensenrechten en speciaal de 
positie van civil society. 
 
Prof. dr. Sander Thomaes 
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Sander Thomaes legt zich toe op het gedrag van adolescenten. 
Met het geld van ERC gaat hij zijn onderzoek toespitsen op hoe middelbare scholieren geholpen 
kunnen worden om zich zo ecovriendelijk mogelijk te gedragen. “Vraag gemiddelde pubers of zij zich 
zorgen maken om klimaatverandering, en je krijgt een volmondig ‘ja’. Maar als je hun gedrag beziet, 
dan blijkt er nogal een kloof te zijn tussen ideaal en gedrag. Om die kloof te verkleinen gaan we een 
interventie opzetten om te zien of we het gedrag van de jongeren ecovriendelijker kunnen maken. 
Daarbij appelleren we aan hun rechtvaardigheidsgevoel. We laten bijvoorbeeld aan een 
interventiegroep zien wat de kledingindustrie aan chemicaliën gebruikt om hun kleding te maken, en 
wat voor een effect het lozen van die chemicaliën heeft op de gezondheid van mensen uit de buurt 
van die fabriek.”   
 
Dr. Guus van Westen 
Guus van Westen is ontwikkelingsgeograaf bij de groep Internationale Ontwikkelingsstudies van de 
Faculteit der Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn werk houdt zich bezig met 
rechtvaardige en duurzame ontwikkeling in het mondiale Zuiden, waarvan een groot deel in Afrika. 
Zijn aandacht gaat vooral uit naar de ontwikkeling van de particuliere sector en lokale economische 
ontwikkeling. Zijn werk strekt zich uit van huisvesting en mobiliteit in stedelijke omgevingen tot 
kwesties van landbeheer op het platteland en in steden. Hij is tevens plaatsvervangend voorzitter 
van LANDac, de Nederlandse Academie voor Land Governance voor Ontwikkeling. Zijn huidige 
onderzoeksinteresses richten zich op de invloed van buitenlandse investeringen in de agribusiness 
op de lokale voedselzekerheid en op de invloed van buitenlandse investeringsstromen op het 
patroon van verstedelijking in Sub-Sahara Afrika.  
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