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‘Fairtrade’ betekent ‘eerlijke handel’: 
eerlijke producten, vervaardigd of  
geteeld met respect voor mens en  
milieu. Met een eerlijke prijs. Fairtrade 
bestrijdt armoede in ontwikkelingslanden 
die de uitkomst is van onrechtvaardige 
wereldhandel. Door deze producten te 
kopen kunnen de makers zich op eigen 
kracht ontwikkelen. Als consument kun  
je dus eenvoudig bijdragen aan armoede-
bestrijding en duurzame ontwikkeling. 
Kies in winkels producten met het 
Fairtrade keurmerk en vraag in de  
horeca om Fairtrade producten. 

Wat is Fairtrade?

titel ‘Fairtrade Gemeente’ 
Fairtrade Gemeenten is een wereldwijd burgerinitiatief waar al meer dan 1000

gemeenten aan meedoen zoals Rome, Parijs en Londen. De titel ‘Fairtrade 

Gemeente’ betekent dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan 

Fairtrade. Die titel past natuurlijk ook bij Rotterdam als ‘WorldPort WorldCity’. 

Onze haven is een belangrijke spil is in de wereldhandel. Daar vormt Fairtrade 

een wezenlijk onderdeel in. Omdat consumenten steeds kritischer zijn op de 

herkomst van producten wordt dit nog belangrijker.



Rotterdammers nemen het initiatief

Fairtrade bedrijf of organisatie worden? 

doe mee! 

De gemeente Rotterdam koopt zelf al zoveel mogelijk Fairtrade producten.  
Het College van B&W steunt het initiatief. Fairtrade producten zijn te vinden in 
winkels en horecagelegenheden. Bedrijven en maatschappelijke organisaties 
gebruiken Fairtrade producten en geven daar bekendheid aan. Informatie over 
alle criteria waaraan een stad moet voldoen om de titel Fairtrade Gemeente  
te behalen kunt u vinden op: www.fairtradegemeenten.nl.

De Rotterdamse Fairtrade werkgroep is hard aan de slag om aan alle criteria  
te voldoen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van publieke 
instellingen zoals de gemeente, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, 
Kamer van Koophandel, bedrijven zoals de Hubshop, de Wereldwinkel 
Rotterdam Centrum, Rabobank Rotterdam, Continu, World Ambassador  
en de Good and Green Guides en verschillende individuele vrijwilligers. 

Wilt u zich als bedrijf, ondernemer of organisatie onderscheiden en profileren bij klanten, 
werknemers en publiek? Koop dan zoveel mogelijk Fairtrade en duurzaam in. Bedrijven die 
zich hiervoor extra inspannen krijgen van ons gratis publiciteit en een officiële erkenning 
in de vorm van een Fairtrade sticker. Geïnteresseerd, neem dan contact met ons op! 
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Contactgegevens: 
rotterdamfairtrade@gmail.com 
http://www.rotterdam.nl/010duurzaam
Als je op de hoogte wilt blijven volg ons dan  
op Twitter (Twitter #FT010) of Facebook.

Wil je ook bijdragen aan het behalen van de titel Fairtrade gemeente, 
bijvoorbeeld met goede ideeën of ondersteuning vanuit jouw organisatie?  
De Rotterdamse Fairtradewerkgroep is op zoek naar enthousiastelingen  
voor o.a. het bedenken en uitvoeren van evenementen, flyeren, contact  
maken met bedrijven en de website beheren. Neem contact met ons op via 
onderstaand emailadres.  


