
Wat maakt fairtrade uniek?

WeLke keuZe maakt u 
BiJ Het kOPen Van PrOduCten? 

 

 

WELKE KEUZE MAAKT U BIJ HET KOPEN VAN PRODUCTEN?  
 

 

 

 

Oprichting 
Opgericht in 1986 door Opgericht in 2002 door    Opgericht in 1988 door 
millieuactivisten  bedrijfsleven (o.a. Ahold)          boeren, 50% in eigendom 
            van boeren & arbeiders 
Visie/doel 
Behoud regenwoud en Voldoende aanbod. Focus op   Structurele ontwikkeling van 
biodiversiteit   goede landbouwtechnieken      boeren en arbeiders via handel 
    (GAP) 
Aanpak 
Top down   Top down       Bottom-up, democratische 
            organisatievorming 
Naamsbekendheid 
20%    54%         85% 
 
Prijs 
Geen minimum prijs  Geen minimum prijs       Ten minste minimumprijs. 
Geen premie   Onderhandelbare premie      Niet-onderhandelbare premie 
             rechtstreeks naar boeren- 
             organisaties. 
             Mogelijkheid tot voorfinanciering 

De Fairtrade premie gaat bijvoorbeeld naar: Onderwijs, kwaliteitsverbetering,  
infrastructuur, gezondheidszorg en productiviteit. 
Meer info: www.fairtradegemeenten.nl of e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl 
Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer 
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