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Med støtte fra CISU, tipsmidler og Fair Trade Danmark iværksætter vi en kampagne i 2021 i 

forventning om, at Corona-restriktionerne ophæves i løbet af foråret. 

Vi har fremstillet roll-ups om Fair Trade og FNs Verdensmål til brug ved eksempelvis foredrag, 

plakater og flyers om Fair Trade til butikkerne eller andre der vil gøre brug af materialet.  Du kan 

se materialet og ansøgningen på 

https://fairtradedanmark.dk/2021-2/ 

som opdateres løbende med aktuelle informationer. 

Hver butik, som byder ind med mindst 2 arrangementer, kan få 1 Roll-up. 1 beach-flag, 4 bannere 

og 6 plakater af type 1. Type 2 plakater kan bestilles særskilt ved at sende tekst/logo, som skal 

sættes ind, som en pdf-fil. 

Derudover opfordrer vi jer alle til at lave foredrag i jeres butikker, i lokale foreninger, på højskoler, 

det lokale bibliotek eller andre steder - eller andre steder I måtte ønske. Der er ingen 

begrænsninger. Indholdet i foredrag kan være meget bredt, men skal tage udgangspunkt i jeres 

produkter og producenter og inddrage Fair Trade principperne, FNs Verdensmål og helst 

have udgangspunkt i jeres kvindelige producenter. I kan invitere eksterne foredragsholdere, som 

for eksempel jeres leverandører, andre samarbejdspartnere og/eller eksperter på relevante 

områder, men I kan også selv stå for arrangementerne. 

 Vi afholder i 2020-21 minimum 20 foredrag. Aktiviteterne formidles på de sociale medier, ved 

trykt materiale og elektroniske / trykte, lokale medier.  

Vi tilbyder støtte til transport (som udgangspunkt max 600,- pr arrangement) og støtte 

til annoncering på Facebook og Instagram (som udgangspunkt max 350,- (50 USD) 

pr arrangement). Hvis der er nogle der ikke har disse udgifter, vil der automatisk være mere 

i puljen til de øvrige. 

I første omgang ønskes indtil den 28, februar 2021 en tilbagemelding om at man er interesseret i 

at deltage i kampagnen og ønske at få tilsendt materialet.  4 uger før gennemførelsen af projektet 

ønskes der tilsendt en beskrivelse af arrangementet samt ansøgning om omkostningsdækningen. 

Beskrivelsen af projektet offentliggøres på hjemmesiden til inspiration for andre medlemmer. 

Efter afslutningen af arrangementet ønskes tilsendt faktura over FTDs andel i omkostningerne 

samt kopier af Facebook-opslag, avisartikler m.v. 

På bestyrelsens vegne 

Michael Weyand 
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