Vi kan gøre en forskel

Velkommen til

FAIRTRADE

ISLAND
BORNHOLM

I juli 2009 blev Bornholm udnævnt til Fairtrade kommune - eller Fairtrade Island Bornholm. Som Fairtrade kommune forsøger vi at
skabe dialog om bæredygtig udvikling gennem oplysning og forskellige aktiviteter, som
du kan se i denne annonce.
Bornholms Regionskommune arbejder med
bæredygtig udvikling på mange måder, med
Fairtrade kan vi være med til at gøre en forskel
for nogle af verdens fattigste og derved være
med til at påvirke den verden vi lever i. Derfor
er en del af de produkter vi køber i kommunen Fairtrade-mærkede. Frivillige kræfter gør
et stort arbejde for at udbrede budskabet om
Fairtrade, men vi kan alle i hverdagen støtte
Fairtrade-tanken, ved for eksempel at købe
Fairtrade produkter og derved sørge for at
kaffebonden og hans familie får en ordentlig
pris for deres arbejde. På den måde hjælper
vi mennesker, der har behov for det og er med
til at skabe en lokal bæredygtig udvikling.

Winnie Grosbøll
Borgmester
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Fairtrade på Folkemødet

Allinge, Torsdag 14. til søndag 17. juni

På Folkemødet - Danmarks Politikfestival på Bornholm - er der også
fokus på Fairtrade. Oplysning, film, musik, debat og salg af Fairtrade
produkter.
www.folkemoedet.dk
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Hammershus, Fredag 20. juli

Hammershus Fairtrade Concert er den store årlig tilbagevendende
støttekoncert, med topklasse musik i helt unikke omgivelser. Overskuddet fra koncerten går til Fairtrade aktiviter i Afrika og koncerten
byder på masser af oplysning, film og salg af Fairtrade produkter.
www.hammershusfairtrade.dk

På musikfestivalen, der for femte gang fyrer den af ved Hammershus, spiller 30 bands - og man kan se film og høre mere om
Fairtrade, købe kaffe, te mv.
www.wonderfestiwall.dk

Fair jul

Kyllingemoderen ved Christianshøjkroen
Weekenden 8. og 9. december
Weekenden 15. og 16. december

Stort Juletræssalg med nisser, lys og ture i skoven med Naturstyrelsen. Økologiske og Fairtrade juleknas, julegodter og salg af Fairtrade produkter.
www.naturstyrelsen.dk

facebook.com/fairtradeislandbornholm
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Hammershus, Torsdag 23. til søndag 26. august
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Udstillingen viser Fair Trade produkter, designet af danske formgivere: Godt design af bæredygtige produkter til danske forbrugere.
Der er konference på åbningsdagen, om processen med at designe,
producere og afsætte Fair Trade produkter.
www.groenbechsgaard.dk

