
                    
 

                      



Strand som Fairtrade-kommune? 
Kommunestyret i Strand har vedtatt at vi skal være en 
kommune som aktivt støtter og fremmer Fairtrade. 
Strand kommune vil våren 2010 søke om status som 
Fairtrade kommune. For å bli godkjent må vi ha fokus 
på rettferdig handel og oppfylle kriterier satt av 
stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge. 
 
Hva er Fairtrade? 
Fairtrade er en internasjonal, uavhengig merkeordning 
som garanterer at varer er produsert og handlet i 
henhold til anerkjente standarder for sosial ansvarlighet. 
Merkeordningen gjelder for handel mellom produsent i 
fattige land og forbrukere i Norge. I Norge er det 
stiftelsen Fairtrade Max Havelaar som styrer 
merkeordningen. 
Fairtrade-merket betyr at bøndene får en minimumspris 
og arbeiderne får en levedyktig lønn. Tvangs- og 
barnearbeid finner ikke sted og internasjonale 
arbeidsmiljøstandarder overholdes. 
 

 



Hvorfor Fairtrade? 
Hver dag har du mulighet til å ta noen små valg som 
fører til store forbedringer i andre menneskers liv. Når 
du handler Fairtrade-merkede produkter bidrar du til at 
de som har produsert varen kan forsørge seg selv og sin 
familie – uten å være avhengig av hjelp og bistand. Slik 
får de mulighet til å skape sin egen fremtid og bidra til å 
bygge opp sitt eget lokalsamfunn. Fairtrade jobber for at 
internasjonal handel skal foregå på et grunnlag som 
setter folk i stand til å leve – ikke bare overleve. Når du 
kjøper Fairtrade-merkede varer, er du derfor med på å 
skape gode historier over hele verden. 
 
Styringsgruppe 
Strand kommune har etablert en styringsgruppe for 
Fairtrade prosjektet, med representanter fra kommunen, 
politikere, Næringsforeningen i Strand, Jørpeland 
handelsforening, Ungdomsrådet i Strand, Strand 
kyrkjekontor, Jørpeland Sanitetsforening, 
dagligvarebutikker og serveringssteder. 
Styringsgruppen skal arbeide for å få kommunen, 
kommunens innbyggere og næringsliv til å fokusere på 
rettferdig handel. Arbeidet rettes nå mot 
søknadskriteriene for å oppnå status som Fairtrade-
kommune.  
 
 
 
 
 



Kriterier for Fairtrade kommuner 
• Utvalget av Fairtrade-merkede varer i 

dagligvarebutikkene i Strand er tilfredstillende, 
men bør bli bedre.  

• Noen serveringssteder arbeider nå for å kunne 
serverere Fairtrade kaffe og andre produkter, men 
vi trenger enda flere. 

• Det er også krav om at flere arbeidsplasser 
konsumerer Fairtrade-merket kaffe og minst ett 
annet Fairtrade-merket produkt. 

 
Erklæring 
Vedlagt følger erklæring som vi håper blir benyttet for 
deres virksomhet. 
Bedrifter, serveringssteder, forhandlere og offentlige 
enheter som returnerer erklæring blir registrert som 
støttepartner på nettsiden vår og i brosjyrer. Deres 
virksomhet for dermed et godt omdømme i tillegg til at 
dere er med og støtter bønder og plantasjearbeidere som 
lever i fattigdom på grunn av lave råvarepriser og 
profitthungrige mellomledd. 
 
Kontakt 
Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med: 
Hilde Fjetland tlf: 476 26 127  
Laila Steinsvik tlf: 930 62 976  
Bente Aanestad Fjelde tlf: 458 63 670 


