Fairtrade productenoverzicht
Eerlijke handel of fairtrade bevordert het volgen van sociale en ecologische regels bij
internationale handel, in het bijzonder bij de export van arme landen naar het
geïndustrialiseerde westen. Via fairtrade kunnen consumenten in hun aankoopgedrag een
bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Een eerlijke prijs betekent namelijk dat boeren
en producenten in ontwikkelingslanden zich op eigen kracht kunnen ontwikkelingen.
Er zijn heel veel fairtrade producten op de markt. Hier volgt een korte impressie van het
aanbod:
Eten en drinken:
Koffie, thee, wijn, broodbeleg, suiker, bier, chocolade, koek, babbelaars, noten, ijs,
snacks, mueslirepen, rijst, kruiden, vruchtensappen, tappenades, olie en azijn, quinua,
noedels, papads.
Overige:
Speelgoed:
Woonassortiment:
Sieraden:
Kleding en katoen:
Spiritueel:
Papier en schrijfwaren:
papier, ansichtkaarten

o.a. puzzels, spellen, knuffels, poppenhuizen, krukjes
fotolijstjes, beeldjes, schalen, servies, glazen, tafelkleden,
vazen, manden, etc.
o.a. kettingen, ringen en armbanden
o.a. spijkerbroeken, T-shirts en jassen voor volwassenen en
voor kids. Handdoeken en theedoeken
wierook, boeddha’s, kaarsen
bureauaccessoires, handgeschept papier en gerecycled

Producten die vallen onder de campagne ‘Fairtrade Gemeente’ zijn te herkennen aan de
volgende (keur)merken1:
Producten
Koffie, thee,
chocolade, fruit,
groenten,
katoen, kruiden,
rijst, suiker,
wijn, etc.

1

Herkenbaar door:
Het Max Havelaar
keurmerk voor
Fairtrade

Zie voor meer informatie over de campagne: www.fairtradegemeente.nl

Meer informatie:
www.maxhavelaar.nl
www.fairtrade.net
www.ikbenoke.nl

Vis

MSC-keurmerk voor wilde vis
(Marine Stewardship
Council)

www.msc.org

Diverse
producten

Fairtrade Original koopt
producten onder faire
handelsvoorwaarden in bij
producenten, als mogelijk
via het Max Havelaar keurmerk voor
Fairtrade.

www.fairtrade.nl

Hout en Papier

FSC-keurmerk
(Forest Stewardship
Council)

www.fscnl.org

Kleding

· Katoen met Max Havelaar Keurmerk
voor Fairtrade
· Kleding van deelnemers
Fairwear Foundation
· Kleding van organisaties
aangesloten bij Made-By

www.fairwear.nl
www.made-by.nl
www.kledingchecker.nl

Kado’s, sieraden
e.d.

· Producten die te koop zijn in de
Wereldwinkels en die afgenomen zijn via
importeurs erkend door de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels
· Producten gemaakt van materialen met
het Max Havelaar keurmerk voor
Fairtrade
· Producten van IFAT-leden
(Global network of
Fairtrade Organizations)

www.maxhavelaar.nl
www.fairtrade.net
www.centrummondiaal.nl
www.ifat.org
www.wereldwinkels.nl (zie lijst
van importeurs)

Bloemen en
planten

FFP-label
(Fair Flowers Fair Plants)

www.fairflowersfairplants.com

Fairtrade markt is momenteel sterk in beweging, regelmatig duiken er nieuwe initiatieven
op om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden via het bevorderen van eerlijke
handel. De bovenstaande lijst is daarom zeker niet uitputtend.
Fairtrade producten of het bevorderen van eerlijke handel is een concreet voorbeeld van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor meer informatie over dit bredere
thema:
www.mvonederland.nl
www.mvo-platform.nl

