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Rælingen kommune er en  

Fairtrade-kommune 

RÆLINGEN KOMMUNE 

Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 

Postboks 100, 2025 Fjerdingby 

Telefon: 63 83 50 00 

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

www.ralingen.kommune.no 

Vil du vite mer om Fairtrade?   
 

Er din kommune, bedrift eller 

organisasjon interessert i å bli Fairtrade-

kommune, bedrift eller organisasjon?  

Mer informasjon, hvilke produkter som 

fins i hvilke butikker med mer, fins på: 

www.fairtrade.no 

Om Fairtrade Rælingen: 

www.ralingen.kommune eller send en     

e-post:  

postmottak@ralingen.kommune.no 

 
Se etter Fairtrade-merket når du handler. 

Hvert kjøp bidrar. 
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 Fakta  

 

Rælingen kommune er  Fairtrade-

kommune siden juni 2009.  

 

Ungdomsrådet i Rælingen har laget 

en film om Fairtrade Rælingen som 

ble lansert  i november 2012. 

Filmen fins på www.youtube.com og 

på www.ralingen.kommune.no 

 

Oversikt over bedrifter, enheter og 

organisasjoner  i  Rælingen kommu-

ne som serverer Fairtrade-produkter, 

fins på kommunens nettsider:                      

www.ralingen.kommune.no 

 

 

 



Hva er Fairtrade? 

Fairtrade er en internasjonal  merke-
ordning som gjennom  handel       
styrker bønder og  arbeidere i fattige 
land.  

Ordningen drives av Fairtrade som er 
en ideell organisasjon etablert i 1986.  

 

Fairtrade jobber for mer rettferdige 
handelsbetingelser, arbeidskår og 
positiv tilrettelegging av lokalsamfunn 
for bønder og arbeidere.  

 

På denne måten får bønder og arbei-
dere mer innflytelse og tryggere ar-
beidsbetingelser. De får også mer 
forutsigbarhet for seg og sin familie 
og kan over tid selv bekjempe fattig-
dom og få det bedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rælingen kommune er en Fairtrade-kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er en Fairtrade-kommune? 

En Fairtrade-kommune tilbyr og       

serverer Fairtrade-merket kaffe og 

minst et annet Fairtrade-merket       

produkt til sine politikere, ansatte og 

gjester.  

En Fairtrade-kommune skal oppfylle 

kriterier, rekruttere, rapportere  

og drive et aktivt informasjonsarbeid om  

Fairtrade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rælingen kommune er Fairtrade-

kommune siden juni 2009 og driver  

aktivt informasjonsarbeid. Hensikten er 

å øke kunnskapen om Fairtrade og   

forbruket av Fairtrade-merkede varer  

hos Rælingens innbyggere, besøkende 

og nabokommuner.   

 

 

For eksempel arrangerte  Fairtrade  

Rælingen en Fairtrade-kulturaften  som 

var åpen for alle og lanserte en film om  

Fairtrade Rælingen i november 2012.  

 

 

Hvert eneste kjøp bidrar 

Hver dag har du mulighet til å ta 

noen valg som fører til forbedring-

er i andre menneskers liv.  

Se etter og velg Fairtrade-

merkede varer når du handler og 

du er med på å redusere fattig-

dommen i Asia, Afrika og Latin– 

Amerika.  

Hvilke produkter fins? 

I dag fins det Fairtrade-merket 

kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, 

sjokolade, bananer, ris, krydder, 

honning, bomull, blomster og vin i 

Norge.  


