
FAIR TRADE DANMARK
- bæredygtig brugskunst

Dit bidrag til en bedre verden

Når du køber et Fair Trade produkt, er du 
med til at sikre en verdenshandel med 
respekt for både mennesker og miljø. 

Fair Trade Danmark er aktivt med til at 
bekæmpe fattigdom, kønsdiskrimination 
og klimaforandringer. 

Samtidig er du med Fair Trade Danmark 
med til at bane vej for nye innovative for-
retningskoncepter, hvor økonomisk bære-
dygtighed er et nøgleord. 

 Du støtter FN’s Verdensmål
Fair Trade Danmark er medlem af World 
Fair Trade Organization (WFTO) og er 
dermed en del af en verdensomspæn-
dende bevægelse, der i flere årtier har 
arbejdet målrettet for ansvarlig produk-
tion og forbrug.  

 I tråd med Verdensmålene sikrer vi 
ansvarlig produktion, hvor der tages 
hensyn til både mennesker og miljø. 
Fair Trade er ligeledes med til at 
fremme kvinders rettigheder, bl.a. ved 
at ansætte kvinder på ledende poster. 
Samtidig bliver Verdensmålene også 
til virkelighed, når Fair Trade-virksom-
heder beskæftiger handicappede, og vi 
ikke tillader børnearbejde. 

 Design og god kvalitet
 Fair løn 
 Gode arbejdsforhold
 Bæredygtig udvikling
 Hensyntagen til miljøet
 Nej til børnearbejde
 Ligestilling og foreningsfrihed
 Kapacitetsopbygning
 Gennemsigtighed og ansvarlighed



Hvem er Fair Trade Danmark? 

Vi er et dansk netværk af butikker og 
importører, som hver eneste dag arbejder 
for fair handel. 

Når du køber et Fair Trade-produkt, ved 
du, at det er produceret, importeret og 
solgt efter Fair Trade principper, baseret 
på WFTOs 10 Fair Trade-standarder. Kort 
sagt sikrer vi en bæredygtig udvikling 
med fair løn, gode arbejdsforhold og 
produktfremstilling under hensyntagen til 
miljøet. 

Vindue til verden
Det produkt, du køber, er lokalt fremstillet 
håndværk, som er skabt med øje for såvel 
genbrug som skandinavisk design. I Fair 
Trade Danmark arbejder vi aktivt for, at 
alle i værdikæden – fra producent til dis-
tributører og butikker – arbejder ud fra en 
bæredygtig tænkning. Med eksemplets 
kraft og vores synlige stemme i samfun-
det fremmer vi bæredygtig omstilling.
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