Waarom
Fairtrade
vruchtensap?
Er zijn diverse oorzaken waardoor
boeren, die fruit voor de
vruchtensapindustrie verbouwen,
moeilijk het hoofd boven water kunnen
houden. Fluctuerende marktprijzen,
zwak georganiseerde coöperaties en
beperkte of geen toegang tot krediet
maken een rendabele teelt zeer
uitdagend. Voor de sinaasappelsapmarkt
geldt dat er wereldwijd een paar
bedrijven zijn die de markt grotendeels
in handen hebben en daarmee ook
de productie van sinaasappels. Veel
kleine boeren in Brazilië moeten de
sinaasappelteelt opgeven, omdat
zij niet kunnen concurreren tegen
de lage productiekosten van deze
ondernemingen. Boeren vertrekken naar
de stad of zien zich genoodzaakt om hun
land tegen een lage prijs te verhuren aan
de suikerrietindustrie.

Impact

Wat biedt Fairtrade?
Sterke coöperaties
Fairtrade certificering biedt kleine boeren de
mogelijkheid om samen een coöperatie of
ander samenwerkingsverband op te richten.
De boeren zijn eigenaar van de coöperatie en
hebben zich democratisch verenigd. Ze staan
op deze manier sterk, profiteren van
schaalvoordelen, krijgen toegang tot de markt
en hebben een betere onderhandelingspositie.
Arbeidsrechten en -omstandigheden
Fairtrade staat voor ontwikkeling van arbeiders,
goede en veilige arbeidsomstandigheden (zoals
het dragen van beschermende werkkleding),
vakbondsvrijheid en het uitbannen van kinder- en
dwangarbeid.
Minimumprijs
De Fairtrade prijs volgt de marktprijs. Maar als
de marktprijs zo ver daalt dat de kosten van
een duurzame productiewijze niet meer worden
gedekt, hanteert het Fairtrade systeem een vaste
minimumprijs. Dit geeft de boeren een stabiel
inkomen en zekerheid waardoor ze kunnen en
durven investeren in hun bedrijf.

Premie
Bovenop de minimumprijs wordt een premie
betaald. De premie wordt besteed aan:

18%

Productieverbetering en
organisatieversterking

12%

17%

53%

Gemeenschap
(onderwijs, milieu en
gezondheidszorg)
Betalingen aan
boeren
Overig (bijv.
microkrediet)

Langetermijn relaties
Fairtrade stimuleert langdurige samenwerking
tussen boerenorganisaties en hun afnemers.
Dat biedt de producenten zekerheid over
de afname van hun oogst en daarmee
over hun inkomen. Daarnaast zorgt een
langdurig samenwerkingsverband ervoor dat
boerenorganisaties goed geïnformeerd raken
over de markt en de kwaliteitseisen die de markt
stelt. Coöperaties en plantages kunnen tot 60%
voorfinanciering vragen aan hun afnemers.

Leden van
fruitcoöperaties geven
aan dat Fairtrade
certificering hen een
betrouwbare en
stabiele afzetmarkt
biedt met een goede
prijs die hoger ligt
dan de conventionele
marktprijs. Hierdoor
kunnen en durven
ze te investeren,
bijvoorbeeld
in verbeterde
productietechnieken.
De nauwe
samenwerking in een
Fairtrade coöperatie leidt
ertoe dat veel kennis
wordt uitgewisseld
over de sinaasappelteelt
en dat boeren zich
breed ontwikkelen.
Er ontstaan zo actieve
coöperaties met leden
die toekomst zien in hun
organisatie.

Brazilië is het belangrijkste
sinaasappelsap
producerende land
• De São Paulo en Triângulo
Mineiro regio’s zijn de bron voor 80%
van het totaal aantal sinaasappels
dat in Brazilië geteeld wordt.
• Het percentage kleine boeren
dat hier in de sinaasappelteelt werkt
is hoog namelijk 11.000 boeren (87%
van het totaal).
• Fairtrade zet zich in voor een
betere positie van
coöperaties van kleine boeren.

2011

Nelson Borges da Cruz
Nelson Borges da Cruz is 64 jaar, getrouwd en heeft een zoon en een dochter.
Hij woont in Rio Real in de staat Bahia, Brazilië. Hij bezit twee hectare met
biologische sinaasappelbomen en een halve hectare met kokospalmen. Hij is lid
van de Fairtrade coöperatie Coopealnor. “Door aansluiting bij Coopealnor heb ik
nu de middelen om te investeren en ben ik niet meer afhankelijk van opkopers
die slechte prijzen bieden en er soms zelfs met de sinaasappels vandoor gaan
zonder te betalen. Door trainingen en kennisuitwisseling met andere boeren heb
ik veel geleerd over productietechnieken en biologische landbouw waardoor
mijn opbrengst omhoog is gegaan. Verder heb ik mezelf ook op ander gebieden
ontwikkeld. Ik kan nu lezen en schrijven en ben me bewust van mijn rechten,
zodat ik voor mezelf kan opkomen.“

totaal aantal
fairtrade
3100
boeren en
Boeren: 2400
arbeiders in Plantage
arbeiders: 700
sinaasappelteelt
wereldwijd
Gemiddeld aantal hectare
per boer

3,1
hectares

De Fairtrade Ketenbenadering

certificaat

• Ontwikkeling van de
Fairtrade standaarden

• Onafhankelijke certificeringsorganisatie, ISO 65
geaccrediteerd

• Ondersteuning van
producenten
in het zuiden

• Auditing en certificering van
alle partijen in de Fairtrade
keten

• Vaststelling van de
internationale Fairtrade
strategie

• Draagvlak en bewustwording
creëren
• Ondersteuning van bedrijven
bij sourcing en marketing van
Fairtrade producten
• Uitgifte van het Fairtrade
keurmerk

Fairtrade
International

FLO-CERT

Stichting
Max Havelaar

www.fairtrade.net

www.flo-cert.net

www.maxhavelaar.nl

WAT BETEKENT FAIRTRADE VOOR U EN UW CONSUMENT?
Fairtrade biedt een onafhankelijke garantie dat boeren een
eerlijke prijs krijgen voor hun product en zich zelfstandig kunnen
ontwikkelen. Daarnaast kunnen we stellen dat er vanuit de markt
en bij consumenten een groeiende interesse is voor Fairtrade
producten. In 2012 is het aantal kopende huishoudens in
Nederland, dat een of meerdere Fairtrade levensmiddelen kocht,

meest bekend

gegroeid naar ruim 60%. In absolute aantallen gaat het om 4,5
miljoen huishoudens! De bekendheid en kwaliteitsperceptie van
Fairtrade/Max Havelaar en het vertrouwen in het keurmerk dragen
bij om sterke merken nog aantrekkelijker te maken. Als partner
van Fairtrade kunt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid
versterken. Nu en in de toekomst.

Max Havelaar
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GEEN MENING

Fairtrade,
bewust genieten

Kwaliteitsperceptie
Betere kwaliteit
Gelijke kwaliteit
Lagere kwaliteit

Gepercipieerde
kwaliteit van
Fairtrade
producten

Een derde van
6%
de Nederlanders
34%
60%
vindt dat Fairtrade
voor hoge
kwaliteit staat,
twee derde vindt
dat het voor gelijke kwaliteit staat als
niet-Fairtrade producten.
BRON: Globescan 2011

FairtradeNederland

FairtradeNL

Meer informatie over Fairtrade
vindt u op maxhavelaar.nl

