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2 kopjes zon
4 eetlepels natuur
Ijsjes
1 lt wijn
Bakje cashewnootjes
Thermoskan koffie en thee
Tros bananen
1 mango en een ananas
Een fietsmand vol broodjes, dips en sap
Olijfolie
3 repen chocolade
Een groep vrienden
Snufje peper
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Floortje
Dessing
Ambassadeur Stichting Max Havelaar

“Er zijn nu 27.000 verschillende Fairtrade
producten op de markt, te koop in 120
landen terwijl het in 1988 begon met 1 pak
koffie in Nederland. Nu kun je gewoon niet
meer om Fairtrade heen”

FLOORTJE
dessing
“Eerlijke handel is een vliegwiel. Door
boeren en ondernemers te stimuleren,
genereer je inkomsten en daarmee ook
nieuwe werkgelegenheid en inkomsten”

floortje dessing

De laatste jaren is Fairtrade stormachtig gegroeid: van 1 pak koffie naar 27.000 gecertificeerde Fairtrade producten die je in 120 landen kunt kopen. Daar profiteren nu zo’n 1,2
miljoen boeren en arbeiders wereldwijd van met hun gezin, want naast eerlijke prijzen en
lonen ontvingen zij via coöperaties en plantages in totaal 65 miljoen euro aan premie. En
de consument? Die betaalt nauwelijks iets extra voor zijn Fairtrade banaan.
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Waarom ben je ambassadeur
van Max Havelaar?
Iets goeds willen doen, dat
zit gewoon in mijn genen.
Ik ben geboren in een
groen nest. Het waren de
70-er jaren. We waren lid
van Greenpeace. Ik droeg
truien met de opdruk Wees
wijs met de Waddenzee.
Voor ons gezin was het heel
normaal om niet alleen aan
jezelf te denken, maar ook
aan de natuur en de mensen om je heen. Dat geldt
nu nog steeds voor mij. Ik
ben tv-presentatrice en het

is geweldig om voor mijn
tv-programma’s de wereld
rond te reizen. Maar ik wil
meer doen dan alleen dat.
Fairtrade gaat uit van de
gelijkwaardigheid van
mensen: eerlijke kansen,
gelijke behandeling en het
stimuleren van onderwijs
en gezondheidszorg. Daar
geloof ik in. Niet alleen in
winst maken, zoals sommige multinationals voor
ogen hebben. Westerlingen
die stinkend rijk worden
door werknemers aan de
andere kant van de wereld

voor een hongerloon te
laten werken. Waarom
gebeurt dat nog steeds?
Raadselachtig vind ik het.
Dat is toch een doodlopende weg?
Hoe heb je het Fairtrade
keurmerk tijdens jouw ambassadeurschap zien groeien?
Stormachtig. Toen ik tien
jaar geleden begon, waren
Fairtrade producten nog
marginaal. Wanneer ik
vrienden destijds vertelde
over mijn Max Havelaar
ambassadeurschap, vroe-

gen ze: wát ga je precies
doen? Fairtrade was toen
nog lang niet zo bekend
bij het grote publiek als
nu. Kijk bijvoorbeeld naar
de groei van Fairtrade
producten: er zijn nu 27.000
verschillende producten
op de markt, te koop in 120
landen, terwijl het in 1988
begon met 1 pak Fairtrade
koffie in Nederland. Nu
kun je gewoon niet meer
om Fairtrade heen. Laatst
hoorde ik een reclame op de
radio van een aanbieding
van PLUS, de supermarkt

die als eerste het roer
omgooide door alleen nog
maar Fairtrade bananen te
verkopen. In de commercial
prijsden ze hun Fairtrade
bananen aan. Fantastisch!
Die inkoper ziet Fairtrade
bananen als alledaagse handelswaar. En blijkbaar weet
iedereen nu gewoon wat
Fairtrade bananen zijn.
Fairtrade kwam ter wereld
met de slogan: ‘trade not aid’.
Hoe kijk je daarop terug?
Minister Ploumen roept
momenteel niets anders in

de media. We moeten niet
zomaar geld geven, maar
ondernemers stimuleren.
In andere delen van de
wereld maken ze grote
inhaalslagen op vlak van
economische ontwikkeling.
Belangrijk is wel dat dit ook
op een verantwoorde en
structurele manier gebeurt.
Eerlijke handel is een
vliegwiel. Door boeren en
ondernemers te stimuleren,
genereer je inkomsten en
daarmee ook nieuwe werkgelegenheid en inkomsten.
In het geval van Fairtrade
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Wie is floortje dessing?
Sinds 2003 is Floortje Dessing (42)
ambassadeur van Max Havelaar. Daarnaast
is ze producente en presentatrice van
reistelevisieprogramma’s en schrijfster van
reisverhalen. Met de opbrengsten van haar
eerste boek, startte ze Nukuhiva: een winkel
met verantwoord geproduceerde kleding in
Utrecht en Amsterdam. Ook heeft ze een eigen
uitgeverij, Keff & Dessing Publishing. In het
kader van haar ambassadeurschap, bezocht
ze Fairtrade gecertificeerde theeplantages in
Sri Lanka, koffieplantages in Zuid-Afrika,
bananenboeren in Peru en mangoproducenten
in Burkina Faso.

floortje dessing

“Consumenten verlangen weer terug naar het
ambachtelijke. En laat dat nu juist datgene zijn
waarin kleine boeren zich onderscheiden”
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profiteren niet alleen de
1,2 miljoen aangesloten
boeren, maar ook hun gezinnen. Bijvoorbeeld door
de premie, die afgelopen
jaar in totaal 65 miljoen
euro bedroeg. Natuurlijk
kunnen wij die boeren en
ondernemers in ontwikkelingslanden een steuntje in
de rug geven, bijvoorbeeld
door eerlijke kansen te
geven en kennis te delen.
Ze hoeven niet opnieuw
het wiel uit te vinden, maar
uiteindelijk moeten ze het
wel zelf doen.
Tijdens je reizen heb je diverse
Fairtrade projecten van
dichtbij gezien. Welke impact
heeft Fairtrade op de lokale

bevolking?
Jaren geleden bezocht ik
bananenboeren in Ecuador. Als toerist ging ik
eerst undercover bij een
niet-Fairtrade gecertificeerde bananenplantage.
Veel chemicaliën trof ik
daar aan, waar arbeiders
zonder enige bescherming
mee werkten. Vervolgens
bezocht ik een Fairtrade
coöperatie van bananenproducenten op de grens
met Peru. Werknemers
droegen hier wel beschermende kleding en er was
een toilet, zodat werknemers naar de wc konden
tijdens het werk. Ook was
er een tandarts en een dokterspost. Met de Fairtrade

premie waren computerlokalen gerealiseerd. Ouders
kregen bovendien een
bedrag om schoolspullen te
kopen voor hun kinderen.
En de boeren? Die waren
blij met hun vaste prijs en
premie.
Om dit soort voordelen te
genereren, moet de consument
hier iets meer betalen voor
Fairtrade producten. Willen ze
dat? Het is ten slotte crisis…
Pak de onderzoeken er
maar bij, dan zie je dat het
aantal Fairtrade producten
afgelopen jaar weer met
38 procent gegroeid is ten
opzichte van het voorgaande jaar. Het grappige is dat
Fairtrade producten ook

niet meer veel duurder zijn
dan andere producten. Het
is maar een heel klein bedrag en soms zelfs helemaal
niets extra, dat de consument daarvoor betaalt.
Wat is de uitdaging voor de
toekomst van Fairtrade?
Eigenlijk zijn we al een
heel eind op weg. Neem die
stijgende verkoopcijfers,
die laten zien hoe succesvol
Fairtrade is.
Maar het kan altijd beter?
Jazeker, ik vind dat het
Fairtrade imago nog beter
kan worden neergezet.
Fairtrade moet nog meer
mainstream worden.
Haal het keurmerk uit de

alternatieve hoek en maak
het nog bekender bij het
grote publiek. Nu is het
moment: consumenten
verlangen weer terug naar
het ambachtelijke. En laat
dat nu juist datgene zijn
waarin kleine boeren zich
onderscheiden.
Hoe zie jij jouw ambassadeursrol in dat verhaal voor
de komende jaren?
Mijn rol is heel bescheiden.
Ik wil op zoveel mogelijk
fronten mijn steentje
bijdragen aan een betere
wereld. Dat doe ik door
deze ambassadeursfunctie
te vervullen, maar ook via
mijn eerlijke kledingwinkel
Nukuhiva.

Voor welk Fairtrade product
fiets je graag een rondje om?
Tony Chocolonely heeft
de lekkerste chocolade,
ook voor een pak koffie of
goede wijn fiets ik om. En
natuurlijk voor die lekkere
bananen…
Reis je in gedachten dan weer
even terug naar Ecuador?
Nou, eigenlijk niet. Het is
gewoon een banaan die je
koopt, daar denk je verder
niet te diep bij na. Dat is
het mooie van Fairtrade: je
koopt iets en denkt: prima
zo.
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Lilianne
Ploumen
Minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

“Een van de succesfactoren van
Fairtrade is dat er zoveel producten
in de supermarkt liggen, daardoor is
omfietsen niet meer nodig”

Ontwikkelingssamenwerking bouw ik voort op dit
gedachtegoed.”

Lilianne
Ploumen
Het duurzaam en maatschappelijk verantwoord produceren van koffie, thee, cacao en andere producten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lokale overheden en private
partijen, vindt minister Lilianne Ploumen, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Nederland helpt milieu- en arbeidsinspecties in lage- en middeninkomenslanden te verbeteren zodat ze beter tegen hun belangrijke taken zijn opgewassen.”

Lilianne Ploumen

Wat is uw persoonlijke link
met het Fairtrade keurmerk
van Max Havelaar?
“Ik heb het keurmerk van
Max Havelaar altijd een
warm hart toegedragen.
Max Havelaar staat voor
rechtvaardige inkomensverhoudingen en voor
eerlijke prijzen voor het
werk van kleine boeren en
werknemers in ontwikkelingslanden. Ik vind dat een
goede manier van armoedebestrijding.”
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Wat is volgens u de sleutel
geweest voor het internationale succes van het Fairtrade
keurmerk de afgelopen
25 jaar?
“De kracht zit niet alleen

in de goede wil van de
consument en het meeleven met het lot van de
kleine koffieboeren. De
kracht zit in een combinatie van de ketenbenadering
en een goed product. De
boeren krijgen geld voor
hun waar en consumenten
krijgen waar voor hun geld.
De kracht zit ook in de
internationale aanpak. Het
keurmerk, de internationale afstemming en – last but
not least – de onafhankelijke controle en onderzoeken
naar effecten voor de lokale
boeren hebben bijgedragen
aan het succes.”
Heeft Fairtrade het denken
over ontwikkelingssamenwer-

king veranderd?
“Fairtrade was een van de
eerste initiatieven waarmee
de armoede van kleine
boeren in lage- en middeninkomenslanden met
een combinatie van hulp
en handel werd aangepakt.
Met eerlijke prijzen voor
producten die onder fatsoenlijke omstandigheden
worden gemaakt kunnen
kleine producenten zich
uit de armoede werken.
Dus hulp door middel van
handel. Hulp kan worden
gebruikt om dit proces
te ontwikkelen, op gang
te brengen, bijvoorbeeld
met kennisoverdracht.
Met mijn portefeuille voor
Buitenlandse Handel en

Waarom is het volgens u
belangrijk dat kleine boeren
beter worden betrokken bij de
wereldeconomie?
“Kleine boeren spelen een
cruciale rol in de strijd
tegen honger en armoede
in veel lage- en middeninkomenslanden. Kijk naar
Brazilië dat mede dankzij
de inzet op de kleine boeren
erin is geslaagd de honger
in het land uit te bannen
en dat nu is uitgegroeid tot
een donorland voor de FAO,
de landbouworganisatie
van de Verenigde Naties.
Een land waar wij als
Nederland met handelsmissies naartoe gaan.
Economische groei betekent echter niet automatisch eerlijke verdeling.
Het is essentieel dat
kleine producenten een
stem krijgen en voor hun
belangen kunnen opkomen. De koffieprijzen zijn
nu redelijk hoog, maar er
waren tijden dat Fairtrade
een minimumprijs hanteerde ter bescherming van
het inkomen van de kleine
boeren. Het is natuurlijk
het beste als Fairtrade dit
niet hoeft te doen, maar de
boeren zelf eerlijke prijzen
kunnen afdwingen.”

Zal de grotere focus op handel
die het Nederlandse ontwikkelingsbeleid krijgt, ook betekenen dat er meer aandacht
komt voor het verbeteren van
de exportmogelijkheden van
coöperaties van kleine boeren
in ontwikkelingslanden?
“Het vormen van coöperaties kan een geweldige
impact hebben. Een groep
boeren staat sterker dan
alleen. Dat hebben we ook
in Nederland gezien. Vanuit
onze lange ervaring met coöperaties, steunt Nederland
verschillende programma’s waarbij coöperaties
een belangrijke rol spelen
voor de versterking van de
positie van kleine boeren
en boerinnen.”

woord ondernemen. Het is
belangrijk dat coöperaties
transparant en democratisch werken. Het is ook belangrijk om te blijven controleren of een keurmerk
bijdraagt aan verbetering
van de sociale, economische en ecologische levensvoorwaarden van boeren en
hun gemeenschappen. Het
succes van keurmerken als
Fairtrade aan de consumentenzijde staat of valt
met betrouwbaarheid. Dat
geldt ook voor verwerkende
bedrijven, tussenhandel,
de distributie én voor de
overheid. Want ook de
overheid koopt Fairtrade
producten.”

“Kleine boeren spelen een cruciale rol in de
strijd tegen honger en armoede in veel
lage- en middeninkomenslanden”
Het Fairtrade keurmerk stelt
naast milieu- en sociale eisen
ook strenge eisen aan de
betaling van boerencoöperaties. Is het stellen van eisen
aan de betaling van boeren
een essentieel onderdeel van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen?
“Fatsoenlijke betaling van
boeren is een kwestie van
maatschappelijk verant-

Is een keurmerk als Fairtrade
over vijftig jaar nog nodig?
“Wat mij betreft is over
vijftig jaar alles duurzaam
en eerlijk. Maar daarvoor is
nog een lange weg te gaan.
Inspectie van naleving van
sociale en milieunormen
blijft nodig, maar niet
noodzakelijkerwijs door
private certificeringsbureau’s. Duurzame en maat15

“Het is goed als de samenwerking met andere
keurmerken wordt geïntensiveerd. Ik vind de
gezamenlijke inspecties van koffieplantages een
goed voorbeeld van hoe Fairtrade daaraan werkt”

Lilianne Ploumen

schappelijk verantwoorde
productie is uiteindelijk
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lokale
overheden en private partijen. Nederland helpt milieuen arbeidsinspecties in
lage- en middeninkomenslanden te verbeteren zodat ze beter tegen
hun belangrijke taken zijn
opgewassen.”
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Wat zijn volgens u de voornaamste uitdagingen voor het
Fairtrade keurmerk?
“Goede bedoelingen en een
mooie praktijk zijn niet
meer genoeg. Het is een
uitdaging om het effect en
de impact van de keurmerken aan te blijven tonen.
Uit het onderzoek van
KPMG over de impact van
cacaocertificaten blijkt dat
de sector dat ook belangrijk
vindt. Ook internationaal

staat dit op de agenda. De
internationale brancheorganisatie van keurmerken
(ISEAL) onderzoekt de
impact en toekomstverwachtingen van de bijdrage
van keurmerken op duurzaamheid. Als minister
steun ik het onderzoek van
de Wereldbankorganisatie
IFC naar de impact op de
effecten voor kleine producenten.
Daarnaast is het goed als de
samenwerking met andere
keurmerken wordt geïntensiveerd. Ik vind de gezamenlijke inspecties van
koffieplantages een goed
voorbeeld van hoe Fairtrade
daaraan werkt.”
En kansen?
“Het keurmerk kan inspelen op consumenten uit de
middenklasse van koffieproducerende landen. Zij

kunnen hun eigen boeren
ondersteunen, door eerlijke
koffie te drinken.”
Wat vindt u als minister
voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
dat er de komende jaren op de
eerlijke handelsagenda moet
komen?
“Ik sta voor een eerlijke
verdeling van welvaart en
heb dit in de nota ‘Wat de
wereld verdient’ vertaald
in drie hoofddoelen: het
uitbannen van extreme armoede in één generatie, het
stimuleren van duurzame
en inclusieve groei overal
ter wereld en succes voor
Nederlandse bedrijven over
de grens. Eerlijke handel
loopt daar als een rode
draad doorheen. Of het nu
gaat over het opnemen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen in han-

delsverdragen, het recht
van vrouwen op landeigendom, het verbeteren van
het investeringsklimaat of
het verbeteren van de capaciteit van maatschappelijke
organisaties en overheden
of het recht op fatsoenlijke
lonen.”

Wie is Lilianne Ploumen?
Lilianne Ploumen (51) is sinds 5 november 2012 minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Ze is de eerste minister voor Ontwikkelingssamenwerking die ook Buitenlandse
Handel onder haar hoede heeft. Ze studeerde maatschappijgeschiedenis aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze
werkte daarna onder andere voor Foster
Parents Plan en was directeur van Mama
Cash en Cordaid. Van 2007 tot 2011 was de
dochter van een melkboer partijvoorzitter van de PvdA.

Zijn consumenten verantwoordelijk voor meer Fairtrade producten in het schap, de
overheid of juist bedrijven?
“Iedereen speelt zijn eigen
rol. Consumenten door
kritisch te blijven, bewuste
keuzes te maken en eerlijke
producten te eisen. Bedrijven zullen er voor moeten
zorgen dat producten aan
de eisen voldoen en dat
ze beschikbaar zijn. En
overheden moeten zorgen
voor regelgeving en de
voorwaarden die nodig zijn
om eerlijke handelsketens
mogelijk te maken.”
Voor welk Fairtrade product
fietst u een rondje om?
“Een van de succesfactoren van Fairtrade is dat
er zoveel producten in de
supermarkt liggen, daardoor is omfietsen niet meer
nodig.”
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Olivier De
Schutter
Speciale rapporteur van de Verenigde Naties
voor het recht op voedsel

“Naar schatting werken wereldwijd zo’n
450 miljoen mensen in de landbouw.
Minder dan 20 procent van hen heeft
toegang tot minimale rechten”

Olivier
De Schutter
“Meer dan 70 procent van de kinderarbeid
komt voor in de landbouw. Daarnaast
worden vrouwelijke boeren gediscrimineerd,
ze zijn vaak geen eigenaar van de grond
omdat ze geen land mogen erven”

Olivier De Schutter

Fairtrade is een bron van hoop voor het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk,
meent Olivier De Schutter VN-rapporteur voor het recht op voedsel. Tegelijkertijd maakt
hij zich zorgen over de marginale positie van vrouwen in de landbouw. “De landbouw
feminiseert, maar omdat vrouwen gediscrimineerd worden, loopt de wereldwijde
voedselproductie gevaar.”
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Wat houdt uw werk in?
“Als speciaal rapporteur
van de Verenigde Naties
voor het recht op voedsel
adviseer ik regeringen hoe
ze kunnen voldoen aan dit
recht dat er van uit gaat
dat alle mensen toegang
zouden moeten hebben tot
voldoende voedsel met een
goede voedingswaarde.
Ook stel ik misstanden op
dat gebied aan de kaak.
Daarvoor doe ik onder
andere onderzoek, bezoek
ik landen en schrijf ik
rapporten.”
Voor uw werk bezoekt u
regelmatig landbouwgebieden in arme landen. Zijn de

misstanden waar Multatuli
in zijn Max Havelaar over
schreef nog steeds actueel?
“Naar schatting werken wereldwijd zo’n 450 miljoen
mensen in de landbouw,
meestal als seizoensarbeider. Minder dan 20 procent
van hen heeft toegang tot
minimale rechten als een
wettelijk minimumloon.
Landarbeiders kunnen
zich moeilijk in vakbonden
organiseren en doordat ze
vaak via tussenpersonen
ingehuurd worden is er
geen directe relatie met de
werkgevers. Dit maakt dat
arbeidswetten in de landbouw, ondanks internationale verdragen waar de

landen zich aan verbonden
hebben, slecht nageleefd
worden. Zaken als minimumloon, maximumwerktijden en de betaling van
overwerk staan meestal niet
vast en deze fundamentele
rechten worden dan ook
regelmatig geschonden.”
Geldt dit ook voor boeren?
“Hun situatie is vergelijkbaar. Veel kleine
boeren verhuren zichzelf
als landarbeider om hun
inkomsten aan te vullen.
Daarnaast moeten boeren
die hun grond pachten, de
rente daarvoor vaak betalen
door voor de landeigenaar
te werken. Het onderscheid

tussen boeren en landarbeiders is dus klein. Voor hun
eigen producten krijgen de
boeren bovendien een lage
prijs. Ironisch genoeg is het
merendeel van de honger
in de wereld te vinden bij
kleine boeren en landarbeiders. Daarnaast maak ik me
steeds meer zorgen over de
marginale positie van vrouwen in de landbouw.”
Hoe komt dit?
“Vrouwen hebben vaak
geen opleiding en kunnen
makkelijker uitgebuit worden omdat ze geen alternatief hebben. Met name in de
horticultuur, de bloemenen plantenteelt, komt dit

voor. Meestal ontvangen ze
een stukloon. Dat pakt vaak
ongunstiger uit voor vrouwen omdat de standaarden
op mannelijke productiviteit zijn gebaseerd. Om iets
meer te verdienen en omdat
ze vaak geen kinderopvang
hebben, laten de vrouwen
hun kinderen meewerken.
Meer dan 70 procent van
de kinderarbeid komt voor
in de landbouw. Daarnaast
worden vrouwelijke boeren
gediscrimineerd, ze zijn
vaak geen eigenaar van de
grond omdat ze geen land
mogen erven of komen
niet in aanmerking voor
krediet. En hoewel veel
microkredietprogramma’s

zich op vrouwen richten,
bereiken die doorgaans niet
de allerarmsten.”
Waarom is dit een bedreiging
voor het voeden van de groeiende wereldbevolking?
“Doordat mannen steeds
vaker in de steden op zoek
gaan naar werk blijven de
vrouwen achter om voor
het gezin en de grond
te zorgen. De landbouw
feminiseert. Omdat de
vrouwen meestal geen
opleiding hebben en amper
mogelijkheden hebben om
te investeren in kunstmest,
gereedschap, bestrijdingsmiddelen en nieuwe zaden,
blijft de productie achter.
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“Fairtrade heeft een model neergezet dat
ervoor kan zorgen dat de wereldhandel ook
in het voordeel van boeren kan uitpakken.
Hiermee kan het een enorme bijdrage leveren
aan het verminderen van de armoede”

De FAO, de landbouworganisatie van de VN heeft
berekend dat als vrouwen
gelijke rechten zouden
hebben, dat ze hun productie met 20 tot 30 procent
kunnen verhogen. Hiermee
kan het aantal mensen met
honger in de wereld met 12
tot 17 procent afnemen.”

Olivier De Schutter

Zijn vrouwen beter af in
Fairtrade coöperaties en
Fairtrade plantages?
“Ik hoop van wel.”
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Is de Fairtrade methode
van een minimumprijs en
een premie voor boeren die
verenigd zijn in een coöperatie
een goede manier om boeren
te laten concurreren op de
wereldmarkt?
“Fairtrade is essentieel
gebleken voor de boerenorganisaties die hierbij
aangesloten zijn en het is
een methode die ik van

harte aanbeveel. Eind 2011
heb ik een rapport geschreven waarbij ik lessen uit
de Fairtrade praktijk heb
gebruikt om aanbevelingen
te formuleren om kleine
boeren eerlijkere kansen te
bieden op de wereldmarkt.”
En wat waren die
aanbevelingen?
“In het rapport stond onder
andere dat boerenorganisaties boeren zouden moeten
ondersteunen bij contractonderhandelingen. Die
contracten moeten zodanig
worden geformuleerd dat
ze ook voor boeren die niet
of nauwelijks onderwijs
hebben gehad begrijpelijk zijn. Ook moeten er
duidelijke afspraken in
staan over de kwaliteit
van de producten zodat er
niet later alsnog gesteggel
over de prijs kan ontstaan.
Daarnaast moeten de

Wie is Olivier De Schutter?
Olivier De Schutter (45) is sinds 2008 de
speciale rapporteur van de Verenigde
Naties voor het recht op voedsel. Hij
geeft ook les in internationaal recht bij de
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties,
Europees recht en rechtstheorie aan de
Katholieke Universiteit Leuven. De Schutter
is de zoon van een Belgische diplomaat. Hij
bracht zijn jeugd door in onder andere India,
Saoedi-Arabië en Rwanda.

contracten op naam van de
vrouw of van de vrouw en
de man samen komen te
staan. De producent moet
verder een minimumprijs
krijgen waarmee hij of zij
in zijn kosten en levensonderhoud kan voorzien.
Mocht de marktprijs
stijgen dan moet de koper
meer betalen. Dat is ook
gunstig voor de koper
omdat de producent dan
minder snel geneigd is om
een andere koper te zoeken.
Verder zou er een onafhankelijke arbitraire organisatie moeten komen die de
prijzen in de gaten houdt
en boeren moeten informatie krijgen over de prijzen
van landbouwproducten op
de internationale markten
zodat zij een betere onderhandelingspositie hebben.
Ook moeten de milieustandaarden en veiligheidsnormen omhoog.”

Wat is het belangrijkste
wapenfeit van Fairtrade
tot nu toe?
“Fairtrade heeft een model
neergezet dat ervoor kan
zorgen dat de wereldhandel ook in het voordeel
van boeren kan uitpakken. Hiermee kan het een
enorme bijdrage leveren
aan het verminderen van de
armoede. Dit model is een
inspiratie gebleken voor
anderen. Dat is absoluut
geen geringe prestatie. Het
is een bron van hoop.”
Wat kan er beter?
“In de loop der jaren is
Fairtrade zich niet alleen op
kleine boeren gaan richten
maar ook op plantages
waar personeel in loondienst werkt. De werkomstandigheden op deze
plantages zijn moeilijker te
monitoren. Dat is een punt
van aandacht. Daarnaast

is het zo dat Fairtrade
producten nu vooral vanuit
arme landen naar westerse
landen gaan. Ik zou het
toejuichen als er niet alleen
bananen, ananassen, koffie
en cacao worden geproduceerd voor het Westen maar
ook Fairtrade cassave, zoete
aardappelen en andere producten bestemd voor lokale
en regionale markten.”
Hoewel Fairtrade de afgelopen
25 jaar enorm is gegroeid, is
het marktaandeel nog
bescheiden. Hoe kan dit
worden vergroot?
“Retailorganisaties en regeringen kunnen meer doen
om Fairtrade producten
te promoten. Overheden
zouden bijvoorbeeld de importtarieven voor Fairtrade
producten kunnen verlagen. Ook zouden ze in hun
eigen inkoopbeleid meer de
voorkeur aan eerlijke pro-

ducten moeten geven. Volgens een recente uitspraak
van het Europese hof van
justitie mag dat ook. Daarnaast zouden regeringen
strenger moeten toezien op
misbruik van het keurmerk. Er zijn de laatste
jaren veel andere keurmerken bijgekomen, dat maakt
het voor consumenten
verwarrend. Met duidelijke
voorlichtingscampagnes
kunnen de voordelen van
de verschillende labels
beter voor het voetlicht
worden gebracht.”
Koopt u zelf Fairtrade
producten?
“Zoveel mogelijk. Koffie,
chocolade, honing ga maar
door.”
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Chief
Adam
Tampuri
Cashewnotenboer Ghana

“Door de voorwaarden waaraan
onze producten moeten voldoen is de
kwaliteit gegroeid. Dat geeft ons ook
een sterkere onderhandelingspositie”

Chief
Adam Tampuri

Chief Adam Tampuri

De overstap naar Fairtrade heeft Chief Adam Tampuri en zijn collegacashewboeren niet
alleen een betere prijs voor hun product opgeleverd maar hen ook dichter bij elkaar
gebracht. “De boodschap van Fairtrade kan niet vaak genoeg aan consumenten worden
verteld”, zegt de voorzitter van Fairtrade Africa. Zijn droom: Fairtrade maïs en cassave
gekocht door Afrikaanse consumenten.
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Hoe lang bent u al
cashewboer?
“Als kind werkte ik al mee
op de boerderij van mijn
ouders. Ruim twintig jaar
geleden ben ik voor mezelf
begonnen. Ik heb ruim
2000 cashewbomen. De
oogst daarvan wisselt sterk
afhankelijk van het weer,
bosbranden en insectenplagen. Maar gemiddeld
produceer ik jaarlijks zo’n
100 zakken noten.”
In welk Fairtrade product kan
ik uw cashewnoten vinden?
“Dat weet ik helaas niet.

De verkoop gaat nog altijd
via tussenhandelaren. Wat
de precieze eindbestemming is weten wij niet.
Dat zouden wij wel graag
willen weten. Het lijkt me
goed om de relatie tussen
producent en consument te
verbeteren. Vanuit Fairtrade Africa hebben we daar
wel ideeën voor, bijvoorbeeld door de Fairtrade
plantages open te stellen
voor toeristen. Hoe meer
consumenten weten over
de gunstige impact die hun
aankoop heeft hoe beter dat
voor ons is.”

Wanneer bent u voor
Fairtrade gaan produceren?
“In 2009 kreeg onze
coöperatie het Fairtrade
certificaat en sinds 2010
leveren we ook via Fairtrade
voorwaarden. Hoeveel dat
is hangt af van de vraag van
Fairtrade afnemers in Europa. In 2011 werd de helft van
onze oogst tegen Fairtrade
voorwaarden verkocht
maar vorig jaar was dat 10
procent.”
Wat is er sindsdien
veranderd?
“Voordat onze coöperatie

“Ons belangrijkste doel is om de organisaties
achter de boeren te versterken en boeren te helpen
om hun productie te verbeteren en vergroten”

lid werd van Fairtrade
maakten handelaars nog
weleens misbruik van ons
gebrek aan kennis over de
marktprijzen en waren we
niet zo handig in het onderhandelen over de prijs en
het opstellen van contracten. Sindsdien zijn we een
stuk wijzer en mondiger geworden. Door de Fairtrade
voorwaarden waaraan onze
producten moeten voldoen,
is de kwaliteit gegroeid. Dat
geeft ons ook een sterkere
onderhandelingspositie.
Bovendien is onze coöperatie democratischer en

transparanter geworden.
De coöperatie telt leden uit
verschillende lagen van de
bevolking en van verschillende religies. De nieuwe
manier van besluitvorming
heeft ons meer samengebracht. Door Fairtrade zijn
we ook in contact gekomen
met andere coöperaties in
buurlanden als Burkina
Faso en Mali. Die onderlinge uitwisseling is heel leerzaam. Daarnaast worden
de premies gebruikt om
kinderen naar school te sturen, waterleidingen aan te
leggen en de gezondheids-

zorg te verbeteren.”
Wat doet Fairtrade
Africa precies?
“Ons belangrijkste doel is
om de organisaties achter
de boeren te versterken en
boeren te helpen om hun
productie te verbeteren en
vergroten. Wij helpen hen
onder andere om fondsen
te werven en ontwikkelen
beleid om de productiemethodes te verbeteren en de
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Ook
werken we aan het opzetten
van een Afrikaanse Fairtra27

“In Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen
groeit de middenklasse. Net als de consumenten in
Europa reageren zij positief op campagnes die het
nut van eerlijke handel uitleggen”

Chief Adam Tampuri

de markt. In Zuid-Afrika
en sinds kort ook in Kenia
liggen Fairtrade wijn,
chocolade, koffie, thee en
kruiden al in de schappen.
Uiteindelijk willen we
cassave, maïs, bakbanaan
en andere producten die
in Afrika veel worden
gegeten in heel Afrika gaan
verkopen.”
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Zijn Zuid-Afrikaanse
consumenten bereid iets meer
te betalen voor een Fairtrade
wijntje?
“In Zuid-Afrika en andere
Afrikaanse landen groeit
de middenklasse. Net als
de consumenten in Europa

reageren zij positief op
campagnes die het nut van
eerlijke handel uitleggen.”
Wat is het belang van kleine
boeren en hun organisaties?
“In de meeste Afrikaanse
landen is de landbouw de
belangrijkste pilaar van de
economie. De verkoop van
cacao, koffie, thee en suiker
zorgen voor veel inkomsten. De kleine boeren zijn
de ruggengraat van de
economie. Door in hen te
investeren, investeer je in
de groei van die landen.”
Heeft de internationale
gemeenschap voldoende oog

voor het belang van
kleine boeren?
“Ik ben een beetje teleurgesteld in al die internationale fora over klimaatverandering en eerlijke
handel. Ik was vorig jaar bij
de klimaatconferentie in
Doha en was stomverbaasd
dat landbouw niet op de
agenda stond. Hoe kun je
het nou over klimaatverandering hebben, zonder de
effecten van het klimaat op
de landbouw en de gevolgen van langere droogtes en
hevige regens voor boeren
ter sprake te brengen?”

Van wie moet dan de verandering komen, consumenten,
bedrijven of toch regeringen?
“Dat is lastig om te zeggen
omdat die drie met elkaar
verweven zijn. Neem
bijvoorbeeld de huidige
economische malaise in
het Westen. Dat is een
samenspel van besluiten
van bedrijven, overheden
en consumenten. In het algemeen geldt dat wat in het
Westen gebeurt ook gevolgen heeft voor ons, boeren
in ontwikkelingslanden.
Door de crisis is het nu bijvoorbeeld voor coöperaties
als de onze moeilijker om

kredieten bij internationale
banken te krijgen.”
Hoe kan Fairtrade jullie
nog beter helpen?
“Er is niet altijd evenveel
vraag naar onze cashewnoten en dat is weleens frustrerend. Het zou goed zijn
als Fairtrade, in Nederland
is dat Stichting Max Havelaar, meer vraag kunnen
creëren. Ook zouden we
meer hulp bij het verkrijgen van krediet kunnen
gebruiken. Daarnaast hebben Nederland en Ghana
een lange relatie met elkaar.
Wij zouden het waarderen

als Max Havelaar bij de
Nederlandse regering het
belang van betere faciliteiten en meer inspraak voor
boeren en hun organisaties
in Ghana kan benadrukken.
Hopelijk kan Nederland de
Ghanese regering helpen in
te zien dat het uiteindelijk
in hun eigen belang is als
het met hun boeren beter
gaat.”
Wat is uw favoriete
Fairtrade product?
“Ha ha, cashewnoten
natuurlijk!”

Wie is Chief Adam Tampuri?
Adam Tampuri (49) is een cashewboer
uit Bole in het noorden van Ghana.
Hij is een traditioneel stamhoofd van
enkele gemeenschappen in de omgeving
van Bole, vandaar dat hij de titel Chief
draagt. Tampuri is voorzitter van de
Gbankuliso Cashew Farmers Association,
een coöperatie van 800 boeren die
cashewnoten telen en shea boter noten.
Ook is hij voorzitter van Fairtrade Africa,
het netwerk van Fairtrade gecertificeerde
producenten in Afrika.
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Arie van
Doesburg
Unitmanager Vers bij PLUS Retail

“De overstap naar Fairtrade is een
groot succes. Elk jaar verkopen we
meer bananen dan daarvoor”

Arie
van Doesburg

Arie van Doesburg

Vanaf januari 2010 was PLUS de eerste Nederlandse supermarktketen die uitsluitend
Fairtrade bananen ging verkopen, zonder dat de klanten hiervoor extra hoefden te
betalen. Het werd een succes en na de bananen volgden ananassen, koffie en thee. “Het
succes is mede te danken aan het betrouwbare imago van het Max Havelaar-keurmerk”,
aldus Arie van Doesburg, de manager die bij PLUS aan de wieg stond van het besluit
om voor Fairtrade te gaan.
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PLUS staat bekend als een
bezield bedrijf. Wat doen jullie
allemaal op het gebied van
duurzaamheid?
“Behalve dat alle bananen
en ananassen Fairtrade
zijn, is alle koffie en thee
van het PLUS-huismerk dat
ook. Streek- en seizoensproducten krijgen met het
Gijs-label extra aandacht.
Daarnaast is dierenwelzijn een belangrijk thema
voor ons, dus hebben we
vlees met het Beter Leven
keurmerk in de schappen

liggen en hebben we ervoor
gekozen om uitsluitend
vrije uitloop- en biologische eieren in het schap te
leggen. Ook willen we meer
campagnes gaan voeren
rond thema’s als voedselverspilling en gezonde
voeding.”
Waarom leggen jullie de
lat zo hoog?
“Van oudsher zijn biologische producten bij PLUS
sterk vertegenwoordigd in
het assortiment, Fairtrade

was een logische volgende
stap. We willen ons ook
meer onderscheiden als een
supermarkt met aandacht
voor kwaliteit en verantwoorde producten. Wij
vinden dat als je een statement wilt maken, je het ook
goed en groot moet doen.
Vandaar dat we ervoor
kozen om volledig over
te schakelen op Fairtrade
bananen, een product met
een groot omzetvolume.
Wij hebben ons formaat
wel mee voor zo’n stap. Met

“Als je een statement wilt maken, moet
je het ook goed en groot doen. Vandaar
dat we ervoor kozen om volledig over te
schakelen op Fairtrade bananen”

255 aangesloten zelfstandig ondernemers is PLUS
grootschalig genoeg en
tegelijkertijd klein genoeg
om volledig over te schakelen op eerlijke bananen.”
Wat was uw rol in dit besluit?
“Ik ben onder andere
verantwoordelijk voor
het duurzaamheidsbeleid
binnen de commerciële
afdeling van de organisatie
dus is het mijn taak om dit
soort ontwikkelingen te
initiëren en aan te jagen.

Dat doe ik onder andere
door hierover te spreken op
bijeenkomsten voor onze
ondernemers. Persoonlijk
vind ik het belangrijk dat
niet alleen de tussenhandelaren maar ook de boeren
fatsoenlijk hun brood kunnen verdienen. Daarnaast
vind ik het belangrijk om
de wereld dichterbij de
consumenten te brengen.
Door de economische
malaise van de laatste jaren
zijn Nederlanders meer
geneigd om het dichterbij

huis te zoeken. Datgene wat
zich op 8.000 km afstand
afspeelt, wordt minder
belangrijk gevonden en dat
vind ik jammer.”
En moest u praten als
Brugman voor de overstap?
“Nee. Het bestuur van onze
coöperatie heeft vertrouwen in importeur Fyffes en
Stichting Max Havelaar die
ons bij het proces hebben
begeleid. Het keurmerk
Max Havelaar straalt
vertrouwen en kwaliteit
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“Ondanks dat wij, en niet de klanten, meer
betalen voor de minimumprijs en de extra premie
die de boeren krijgen, draaien we meer omzet”

Arie van Doesburg

uit bij de consument, en
daarom hebben we voor dit
keurmerk gekozen en niet
voor een ander label.”
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Wat kwam er allemaal
bij de overstap naar
Fairtrade kijken?
“We willen zeker weten
dat er voldoende aanbod
is en dat de bananen goed
smaken. De supermarktbranche is een competitieve wereld. Ik kan niet tegen
mijn klanten zeggen ‘sorry,
vandaag hebben we geen
bananen’. En als de bananen
niet lekker zijn, dan haakt
de consument ook af. Dus
hebben we gesprekken met
verschillende importeurs
gevoerd en hebben we goed
gekeken hoe de keten in
elkaar steekt om eventuele
zwakke schakels te kunnen
identificeren. Uiteindelijk

zijn we bij Fyffes uitgekomen. De bananen die zij
importeren komen van
Fairtrade plantages en
boerencoöperaties uit het
noorden van Colombia.”
Wat heeft de keuze voor
Fairtrade PLUS gebracht?
“De overstap is een groot
succes. Elk jaar verkopen
we meer bananen dan daarvoor. Vorig jaar verkochten
we de honderd miljoenste
Fairtrade banaan. Onze ondernemers zijn er blij mee.
Dus besloten we om ook de
ananassen en de huismerkkoffie en thee Fairtrade in
te kopen.”
Dus consumenten zijn wel
degelijk betrokken?
“Er is een groep consumenten die het weinig kan
schelen waar hun bood-

schappen vandaan komen,
maar een steeds groter deel
van de consumenten vindt
het zeker belangrijk om
bewust te consumeren. Als
we een aanbieding hebben
van de bananen krijgen
we zelfs weleens telefoontjes van bezorgde klanten
die zich afvragen of dat
niet ten koste gaat van de
boeren. Maar dat verschil in
de prijs betalen we zelf bij.
We merken wel dat het belangrijk blijft om behalve in
de jaarlijkse Fairtrade Week
ook de rest van het jaar
te blijven communiceren
over de eerlijke herkomst
van de producten. Maar
dat is weleens lastig, er zijn
zoveel acties die we willen
promoten.”
Welke impact had jullie
besluit daar in het noorden

van Colombia?
“Behalve een minimumbedrag ontvangen de
aangesloten boeren 1 dollar
premie per verkochte doos
bananen. In 2009 verkochten we nog jaarlijks 30.000
dozen Fairtrade bananen.
Nu zijn dat er 400.000. Dat
is 370.000 dollar meer. Die
premie gebruiken de boeren en arbeiders voor gezamenlijke investeringen in
bijvoorbeeld gereedschap,
huisvesting of onderwijs.”
Is PLUS het bewijs dat het
wel kan: meer betalen voor
een eerlijk loon en toch winst
maken?
“Ja, want ondanks dat wij,
en niet de klanten, meer
betalen voor de minimumprijs en de extra premie die
de boeren krijgen, draaien
we meer omzet. Niet voor

niets hebben andere ketens
ons voorbeeld gevolgd.”
Hoe ziet het supermarktschap
er over tien jaar uit?
“Dan hoop ik dat Fairtrade
de standaard is zodat nog
meer mensen een fatsoenlijke boterham kunnen
verdienen. Maar daarvoor
moeten bedrijven wel bereid zijn om te investeren.”
Hoe Fairtrade bent u zelf ?
“Ik koop meestal Fairtrade
producten en biologische
producten. Ik vind het belangrijk om zelf ook uit te
dragen wat je zegt.”

Wie is
Arie van Doesburg?
Arie van Doesburg (49)
is unitmanager Vers
bij PLUS Retail. In die
functie is hij verantwoordelijk voor het
duurzaamheidsbeleid
binnen de commerciële
afdeling van de supermarktketen. Van Doesburg is de zoon van een
groenteboer en werkte
eerder bij inkooporganisatie Superunie en
fruitleverancier Jaguar.
Hij staat op plaats 92 in
de Duurzame 100 van
dagblad Trouw.
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“De introductie van Fairtrade producten in
Japan vond in 2002 plaats toen Starbucks
startte met de verkoop van Fairtrade koffie”

Tatsuya
Watanabe
Fairtrade vrijwilliger Japan

Tatsuya
Watanabe

Tatsuya Watanabe

Wat ooit begon in het Britse dorp Garstang, groeide uit tot een wereldwijde campagne in
23 landen: Fairtrade gemeenten. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 1100 Fair Trade Towns.
In juni 2011 werd de Japanse stad Kumamoto de eerste Aziatische Fairtrade gemeente.
“Vooral bij Japanse jongeren is Fairtrade en de gedachte er achter erg populair”, vertelt
Tatsuya Watanabe, voorzitter van de Japanse Fair Trade Towns campagne.
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Waarom bent u zich voor
Fairtrade gaan inzetten?
“Ik heb talloze evaluaties
gemaakt van hulpprojecten
en zelf ook een tijdje als
projectcoördinator bij een
hulporganisatie in Laos
gewerkt. Mijn indruk is
dat gewone hulp niet goed
werkt. Het doel daarvan is om arme mensen
onafhankelijk te maken,
maar uiteindelijk worden
de ontvangers van hulp
juist afhankelijk van hun
donoren. Doordat bedrijven
producten tegen Fairtrade
voorwaarden van boeren
kopen waardoor zij hun
productie kunnen verbe-

teren, slaagt het Fairtrade
systeem er mijns inziens
veel beter in om arme mensen op eigen benen te laten
staan.”
En dus klopte u bij de plaatselijke Fairtrade organisatie
aan om u aan te melden als
vrijwilliger?
“De echte inspiratie om
zelf ook iets te gaan doen,
kwam in 2006 toen ik
Groot-Brittannië bezocht
en daar Bruce Crowther, de
initiator van de succesvolle
Britse Fair Trade Towns
campagne, sprak. Dankzij
de steun van vrijwilligers
wist hij in korte tijd in tien-

tallen gemeenten de inkoop
van Fairtrade producten te
bevorderen en het besef van
het nut van eerlijke handel
bij consumenten te vergroten. Omdat ik vond dat de
Japanse Fairtrade beweging
wel wat meer coördinatie
en focus kon gebruiken,
ben ik mij daar toen voor
gaan inzetten.”
Want worden er veel eerlijke
producten verkocht in Japan?
“Fairtrade is nog redelijk
onbekend in Japan. Pas in
2002 toen Starbucks Fairtrade koffie ging verkopen,
kwam het hier op de markt.
In 2003 volgde een grote

“Doordat bedrijven producten tegen Fairtrade
voorwaarden van boeren kopen waardoor zij hun
productie kunnen verbeteren, slaagt het Fairtrade
systeem er mijns inziens veel beter in om arme
mensen op eigen benen te laten staan”

supermarktketen. Sindsdien zijn er meer eerlijke
producten te koop maar het
marktaandeel is nog vrij
klein. Jaarlijks gaan er voor
ongeveer 10 miljard yen aan
Fairtrade producten over de
toonbank.”
Wat merken de inwoners van
Kumamoto ervan dat hun stad
Fairtrade is?
“Op het gemeentehuis en
alle andere gebouwen die
eigendom van de stad zijn,
wordt Fairtrade koffie en
thee geschonken. In de supermarkten is het aanbod
vergroot: behalve koffie,
thee, chocolade en bana-

nen zijn er ook Fairtrade
bloemen en sappen te koop.
Daarnaast runnen studenten een Fairtrade café in het
centrum van de stad dat erg
populair is. Er is laatst een
enquête gehouden en daaruit blijkt dat 30 procent van
de inwoners van de stad het
label kent. Landelijk is dat
25,7 procent en op Kyushu,
het eiland waar Kumamoto
ligt, is dat 20,2 procent. De
campagne heeft dus zeker
effect gehad.”
Met welke activiteit hadden
jullie het meeste succes?
“De campagne werd vooral
gedragen door studenten

en jongeren. Zij hebben
onder andere een Fairtrade
modeshow georganiseerd die veel publiciteit
kreeg. Ook zijn teams van
vrijwilligers de scholen
langsgegaan om daar uitleg
te geven over het belang
van eerlijke handel. Wat
daarnaast heel erg heeft geholpen is dat Mika Murakami, een populaire Japanse
tv-reporter, onze campagne
steunde. Wat support van
een jonge, aantrekkelijke
vrouw kan nooit kwaad.”
Zeker niet. Zijn vrijwilligers
de kern van het succes van
Fairtrade?
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Wie is Tatsuya Watanabe?
Tatsuya Watanabe (60) werkt als professor op de economiefaculteit van de
universiteit van Tokio. Hij is gespecialiseerd in internationale samenwerking
en non-gouvernementele organisaties
(ngo’s) en werkte onder andere een tijd in
Laos voor Japan International Volunteer
Center, een Japanse hulporganisatie die
zich bezighield met de bescherming van
bossen en het promoten van biologische
landbouw. Sinds 2010 is hij voorzitter van
de Japanse Fair Trade Towns campagne.

“Dat de markt voor Fairtrade
producten hier groeit is vooral aan de
inzet van vrijwilligers te danken”

Tatsuya Watanabe

“In het geval van Japan gaat
dat zeker op. De bedrijven
en de overheid interesseren
zich hier nauwelijks voor
eerlijke handel. Dat de
markt voor Fairtrade producten hier groeit is vooral
aan de inzet van vrijwilligers te danken. Opvallend
is dat vooral bij jongeren de
belangstelling voor eerlijke
handel groot is. Dat merken
we aan de opkomst bij evenementen en symposia.”
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Hoezo?
“Het idee dat je zaken kunt
doen en tegelijkertijd sociaal bezig kunt zijn, spreekt
veel jongeren aan. Misschien wel omdat Japanse
ondernemers uitsluitend
voor de winst gaan en er

ook hier het een en ander
schort aan de positie van
werknemers. Je kunt in
Japan bijvoorbeeld makkelijk ontslagen worden.
Jongeren herkennen zich
denk ik in de problemen die
kleine boeren in ontwikkelingslanden hebben.”
Verschilt de Japanse campagne van die in Europa?
“Ja. De Japanse economie
zit al zo’n twintig jaar in
het slop en met name kleine winkeliers en regionale
boeren zijn daar de dupe
van. De grote supermarktketens drukken de kleine
winkeliers uit de markt en
dwingen lage prijzen bij
de boeren af. Veel Japanners maken zich zorgen

over de eigen economie en
hierdoor neemt de steun
voor ontwikkelingssamenwerking af. Wij vinden het
daarom belangrijk om een
verband te leggen tussen
de problemen die boeren
in ontwikkelingslanden
hebben en de problemen
hier. In onze campagne
promoten we daarom niet
alleen Fairtrade producten
maar ook de verkoop van
streekproducten en de
ondersteuning van lokale
winkeliers.”
Wat is de volgende stap?
Fairtrade Tokio?
“Tokio is net iets te groot
voor zo’n campagne. Vier
andere steden waaronder,
Nagoya en Sapora, zijn al

een eind gevorderd om ook
de titel Fairtrade gemeente
te krijgen. Ons protocol is
alleen iets strenger. Hier
moeten zowel de gemeenteraad als de burgemeester
hun goedkeuring geven.
Die twee worden hier apart
gekozen en dat maakt het
lastig om snel toestemming
te krijgen.”
Fairtrade wil ook andere
markten in Azië veroveren.
Heeft u nog tips?
“In landen als China en
India groeit de middenklasse dus dat zou betekenen
dat er wel een markt is voor
Fairtrade. Maar omdat
het keurmerk in Azië nog
niet bekend is, lijkt het me
verstandig om partner-

schappen aan te gaan met
maatschappelijke organisaties die wel bekend zijn. In
Japan steunen bijvoorbeeld
het Wereld Natuur Fonds,
Amnesty International en
ACE, een Japanse organisatie tegen kinderarbeid,
ons.”
Voor welk Fairtrade product
loopt u een blokje om?
“Binnenkort wordt hier
Fairtrade goud geïntroduceerd. Daarvan wil ik wel
een ring voor mijn vrouw
kopen.”

41

Jochanan
Senf
Directeur marketing Ben en Jerry s Europa

“Het is een uitdaging om op de meest
verantwoorde manier het lekkerste ijs te
maken. We willen verandering teweegbrengen”

Jochanan
Senf
“Onze filosofie is dat als wij het
goed doen, dat dat ook voor de
wereld om ons heen moet gelden”

Jochanan Senf

Chunky Monkey, Strawberry Cheesecake, Cookie Dough. Het ijsmerk Ben & Jerry’s is niet
alleen bekend vanwege zijn frivole stijl en de lekkere, verrassende smaken, maar ook om
zijn sociale missie. In februari 2010 maakte het bedrijf bekend dat tegen het eind van 2013
al haar producten het Fairtrade keurmerk zullen hebben. “Een enorme operatie”, vertelt
marketingdirecteur Jochanan Senf.
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Waarin onderscheidt Ben
& Jerry’s zich van andere
ijsmerken?
“Toen de vrienden Ben
Cohen en Jerry Greenfield
eind jaren zeventig besloten om een eigen bedrijf te
beginnen, was het voor de
twee hippies van het begin
af aan duidelijk dat het niet
alleen om geld verdienen
moest draaien maar ook
om het verbeteren van de
maatschappij. Al sinds de
jaren tachtig wordt er bij de
aankoop van ingrediënten
als koffie en cacao op gelet
of deze eerlijk en milieuvriendelijk zijn geproduceerd en dat het personeel

een redelijk loon ontvangt.”
Is het bevlogen karakter
van het bedrijf ook de reden
dat u er werkt?
“Zeker. Het is een uitdaging
om op de meest verantwoorde manier het lekkerste ijs te maken. Het bedrijf
wil verandering teweegbrengen. Onze filosofie is
dat als wij het goed doen,
dat dat ook voor de wereld
om ons heen moet gelden.
Dat doen we behalve via ons
inkoopbeleid en het ondersteunen van goede doelen
ook door stelling te nemen
over maatschappelijke
onderwerpen. In Engeland,

waar ik woon, steunt Ben &
Jerry’s bijvoorbeeld de campagne voor de invoering
van het homohuwelijk.”

eind 2013 wereldwijd alleen
nog maar Fairtrade gecertificeerde ingrediënten te
gebruiken.”

En Fairtrade past daarbij?
“Oprichter Ben Cohen
heeft mij ooit verteld dat
Multatuli voor hem een
belangrijke inspiratiebron
was. Fairtrade gaat erover
dat boeren een eerlijk deel
van de opbrengst krijgen.
De boer die onze ingrediënten produceert, moet een
fatsoenlijk dak boven zijn
hoofd hebben en zijn kinderen naar school kunnen
sturen. En dus besloten we
vier jaar geleden om vanaf

Alle ingrediënten? Is er ook
Fairtrade melk?
“Sorry, ik bedoel alle
niet-zuivel ingrediënten.
Denk aan suiker, cacao,
noten, bananen, vanille en
koffie. Voor onze zuivel uit
Nederland hebben we het
Caring Dairy programma.
We betalen melkveehouders een premie bovenop
de melkprijs als ze hun
koeien minimaal 120 dagen
in de wei laten staan en het
programma helpt ze om

bovengemiddeld hun best
te doen voor dierenwelzijn
en het milieu.”
Gaan jullie de 2013
doelstelling halen?
“De producten voor de Europese markt zijn al vanaf
eind 2011 honderd procent
Fairtrade gecertificeerd.
Voor de rest van de wereld
is dat nog voor het einde
van het jaar het geval.”
Een fluitje van een cent dus?
“Dat viel nog best tegen.
Dit is een van de grootste,
meest complexe projecten
van Ben & Jerry’s ooit. De
swirls, de chuncks en alle

andere componenten van
ons ijs bestaan uit zoveel
ingrediënten dat het een
hele toer is om die allemaal
- van de boeren tot aan de
producenten van de brownies en de caramel cups Fairtrade te krijgen in grote
volumes die ook nog eens
betaalbaar blijven en de
juiste kwaliteit hebben.”
Wat kwamen jullie
zoal tegen?
“Onze amandelen komen
uit Pakistan. Dat werd in
2010 getroffen door zware
overstromingen. Toen
hebben we een bedrag
geïnvesteerd om de boeren
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Wie is Jochanan Senf?
Jochanan Senf (36) studeerde economie aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn
studie bekleedde hij verschillende marketing- en
managementfuncties bij Unilever Nederland. Hij
werkte onder andere voor merken als Blue Band,
Bertolli, Boursin en Lipton. Sinds 2009 is hij
directeur marketing van Ben & Jerry’s Europa.

“Ben & Jerry’s heeft bewust voor Fairtrade
International als partner gekozen omdat
wij bij hun aanpak een goede balans vinden
tussen sociaal-economische rechtvaardigheid
en aandacht voor het milieu”

te helpen de ravage op hun
plantages te herstellen
en afwateringsgeulen te
graven zodat nieuwe overstromingen minder impact
zouden hebben.”

Jochanan Senf

Jullie spelen dus zelf ook een
actieve rol?
“Het is een reis die we
samen met Fairtrade zijn
aangegaan. Wij maken
het product en verzorgen
de marketing. Fairtrade
International helpt bij het
vinden van de leveranciers
van onze ingrediënten
en het vergroten van het
aanbod.”
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Hoeveel kleine boeren zijn
door jullie inkoopbeleid
geholpen?
“Wereldwijd werken we
met 30 boerencoöperaties

samen, hoeveel boeren die
vertegenwoordigen weet ik
niet exact maar het zijn er
veel. Dat die samenwerking
effect heeft zag ik tijdens
een bezoek aan Oegandese
boeren die vanillebonen
voor ons produceren.
Dankzij de vaste prijs en de
premie die zij ontvangen
hebben de vanilleboeren
en hun families nu beter
toegang tot scholing en
gezondheidszorg. Nu is het
tijd voor de volgende stap.”

de droge periodes en tenten
waar ze hun producten
in natte periodes kunnen
drogen, kan hun productie
omhoog. Ook willen we ze
helpen om hun bedrijf te
professionaliseren en hun
product meer toegevoegde
waarde te geven zodat ze
straks die premie minder
nodig hebben. Het zou
mooi zijn als die vanilleboeren straks ook het
vervolgproduct, vanille-extract, kunnen maken.”

den geholpen om meer op
de lange termijn te denken.
Ook zou het goed zijn als de
organisatie nadenkt over
een manier om prijsschommelingen op te vangen.
Nu profiteren vooral de
tussenhandelaren ervan
als bijvoorbeeld de prijs
van Fairtrade walnoten bij
schaarste stijgt. Ik vind
het niet erg om iets meer
te betalen, maar dat meer
betaal ik dan liever aan de
boeren.”

zaam in te kopen. Daarvoor
werkt het bedrijf niet alleen
samen met Fairtrade maar
ook met andere organisaties als Rainforest Alliance, Wereld Natuur Fonds
en Oxfam. Wij als Ben &
Jerry’s hebben bewust voor
Fairtrade International als
partner gekozen omdat wij
bij hun aanpak een goede
balans vinden tussen sociaal-economische rechtvaardigheid en aandacht voor
het milieu.”

Wat is die volgende stap?
“Boeren in arme landen
kampen nu al met de
gevolgen van klimaatverandering. Het ene jaar regent
het veel en het andere jaar
soms helemaal niet. Door
ze te helpen met de aanleg
van irrigatiesystemen voor

Is dat de toekomst voor
Fairtrade?
“Dat denk ik wel. Het is
goed dat de boeren een premie voor hun product ontvangen. Maar de volgende
stap is dat hun producten
meer toegevoegde waarde
krijgen en de boeren wor-

Heeft Ben & Jerry’s binnen
Unilever een trend gezet?
“Unilever heeft eind 2010
de missie op zich genomen
om voor het eind van het
decennium de ecologische
voetafdruk van het bedrijf
te halveren en de landbouwgrondstoffen duur-

Is dat het succes van
Fairtrade?
“Dat denk ik wel. Bovendien
kon het keurmerk zo groot
worden dankzij de heldere
communicatie over het
belang van eerlijke handel.
Dat de Fairtrade producten
al snel ook in supermarkten

kwamen te liggen, heeft
denk ik ook bijgedragen
aan het succes.”
Hoe ziet het supermarktschap
er over tien jaar uit?
“Idealiter is er dan geen
Fairtrade keurmerk meer
nodig omdat voor alle
producten een eerlijke
prijs wordt betaald aan de
boeren. Daarvoor zullen
consumenten wel bereid
moeten zijn om iets meer
te betalen en bedrijven om
iets minder te verdienen.”
Welke smaak van Ben &
Jerry’s is uw favoriet?
“Ik kies de Fairly Nuts, de
smaak die we in 2010 hebben geïntroduceerd toen we
onze Fairtrade missie aankondigden. Lekker roomijs
met karamelswirls.”
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Felix
Wijesinghe
Agronoom Sri Lanka

“Fairtrade brengt de boeren bij elkaar.
Doordat zij gezamenlijk besluiten moeten
nemen en plannen maken worden ze sterker”

Felix
Wijesinghe

Felix Wijesinghe

Boerenorganisaties die Fairtrade gecertificeerd zijn, ontvangen behalve een vaste prijs ook
een premie die zij kunnen gebruiken voor gezamenlijke investeringen. Op Sri Lankaanse
theeplantages wordt de premie vaak gebruikt om dorpshuizen te bouwen waar jongeren
kunnen dansen en computerlessen krijgen. “Dat houdt ze van de straat”, vertelt Felix
Wijesinghe, liaison officer van Fairtrade International in Sri Lanka.
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Wat doet een liaison officer?
“Ik begeleid boeren die
het Fairtrade certificaat
willen kunnen voeren. Ik
organiseer bijeenkomsten voor de leden van de
boerenorganisaties en loop
dan samen met hen alle
stappen door die ze moeten
zetten om aan de regels van
het keurmerk te voldoen.
Denk dan bijvoorbeeld
aan milieuregels zoals het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en de bescherming van het grondwater.

Ook doe ik onderzoek naar
manieren waarop de boeren
hun landbouwmethodes
kunnen verbeteren.”
Wat zijn het voor boeren
die u begeleidt?
“Dat is heel verschillend.
Het zijn voornamelijk
theeplantages, maar ook
organisaties van boeren die
fruit, rijst, bloemen, kruiden en specerijen verbouwen. Het kan variëren van
boeren die een halve acre
grond hebben, tot twintig

acre. Sommige boeren
horen tot de middenklasse. Anderen zijn erg arm
en verhuren zichzelf als
contractarbeider om rond
te kunnen komen.”
Waar hebben zij vooral
hulp bij nodig?
“Vooral tijdens de oogstperiodes hebben de producentenorganisaties nog
weleens moeite om hun
producten te verkopen. Ze
hebben dan een groot aanbod en dat krijgen ze niet

Fairtrad
e
thee

altijd volledig verkocht. Ik
leer hen methodes om hun
producten op te slaan en te
bewaren zodat ze die later
alsnog kunnen verkopen.
Ook bespreek ik met ze hoe
ze het beste prijsonderhandelingen met de tussenhandelaren kunnen voeren.”
Wat is de impact van het
Fairtrade keurmerk?
“Fairtrade brengt de boeren
bij elkaar. Doordat zij gezamenlijk besluiten moeten
nemen en plannen maken

“Boeren die via Fairtrade produceren
zijn zich meer bewust van het belang van
milieuvriendelijke landbouwmethodes en
weten beter hoe ze de kwaliteit van hun
grond kunnen verbeteren”

worden ze sterker. Hierdoor
hebben ze ook een stevigere
onderhandelingspositie.
Daarnaast zijn boeren die
via Fairtrade produceren
zich meer bewust van het
belang van milieuvriendelijke landbouwmethodes
en weten zij beter hoe ze
de kwaliteit van hun grond
kunnen verbeteren en
erosie kunnen voorkomen.
Deze kennis maakt hen
trots en vergroot het plezier
in het werk.”

Geldt dat ook voor de
plantages?
“De salarissen op de Fairtrade theeplantages zijn
hetzelfde als op de gangbare plantages maar bij de
Fairtrade plantages hebben
de arbeiders ook een stem
in het beleid en zijn de
werkomstandigheden beter. Zo krijgen de theeplukkers beschermende kleding
als zij bestrijdingsmiddelen
moeten spuiten en wordt
hun gezondheid regelmatig
gecontroleerd. Ook is kin51

“Een belangrijk bijeffect van Fairtrade is dat
de vakbonden zien dat de Fairtrade methode
werkt en ook betere werkomstandigheden op de
gangbare plantages gaan eisen”

e
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Felix Wijesinghe

derarbeid uit den boze en
worden vrouwelijke werknemers gelijk behandeld als
mannen.”
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Dan wil iedereen zeker
voor een Fairtrade
plantage werken?
“Dat hebben we nog niet
onderzocht. Maar een
belangrijk bijeffect van
Fairtrade is dat de vakbonden zien dat de Fairtrade
methode werkt en ook betere werkomstandigheden op
de gangbare plantages gaan
eisen.”
Waar gebruikt men de
premie voor?
“Dat verschilt. Sommige
organisaties kopen er een

ambulance mee om hun
zieken te vervoeren of een
bus om de kinderen naar
school te kunnen brengen.
Op verschillende theeplantages besluiten de werknemers ook om de premie te
gebruiken voor het bouwen
van een dorpshuis. Deze
dorpshuizen vervullen een
belangrijke sociale functie.
Op het Thotalugalla Estate
bijvoorbeeld worden in
het dorpshuis bruiloften
en dansoptredens gegeven. Ook wordt de ruimte
gebruikt om naai- en
computerlessen te geven en
kunnen de jongeren er dansen en sporten. Dat houdt
ze van de straat en voorkomt dat ze gaan drinken

of drugs gebruiken.”
Wat kan er beter?
“Een belangrijk probleem is
dat de vraag naar Fairtrade
producten soms tegenvalt. De boeren vinden dat
weleens frustrerend omdat
ze wel een bedrag moeten
betalen om het keurmerk
te kunnen voeren. Het zou
fijn zijn als de Fairtrade
keurmerkorganisaties in
hun landen, zoals Stichting
Max Havelaar, de markt
voor Fairtrade producten
nog meer kunnen vergroten.”
Wat is daarvoor nodig?
“Het is belangrijk consumenten uitleg te geven over
de noodzaak van eerlijke

handel en hen duidelijk te
maken dat zij met hun aankopen de levensstandaard
van boeren die vaak onder
moeilijke omstandigheden
leven, kunnen verbeteren.”
Kan dit de economie van Sri
Lanka een duwtje in de goede
richting geven?
“Zeker. Kleine boeren
vormen een belangrijk
onderdeel van de economie. 70 procent van
alle thee-export uit Sri
Lanka komt niet van grote
plantages maar van kleine
boeren. Ook de specerijen
die geëxporteerd worden,
komen voornamelijk van
kleine boeren.”

Wat is uw favoriete Fairtrade
product uit Sri Lanka?
“Op Sri Lanka kun je geen
Fairtrade producten kopen
maar er zijn wel plannen
om ze in de supermarkten
en in toeristische centra te
gaan verkopen. Als ik moet
kiezen dan ga ik voor specerijen. Er zijn steeds meer
Fairtrade gecertificeerde
specerijen van het eiland te
koop. Vooral de kaneel uit
Sri Lanka is van erg goede
kwaliteit.”

Wie is Felix Wijesinghe?
Felix Wijesinghe (75) is agronoom. Hij
heeft onder andere voor het ministerie
van landbouw van Sri Lanka gewerkt en
in de suikerindustrie. Ook werkte hij als
consultant voor de Nederlandse overheid
bij de organisatie ECT Lanka. Wijesinghe
is liaison officer voor Fairtrade
International in Sri Lanka.
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Harriet
Lamb
CEO Fairtrade International

“De kern van het succes van
Max Havelaar en Fairtrade is
dat het een beweging is die gedragen
wordt vanuit de samenleving”

Harriet
Lamb
“Ook al zijn de voedselprijzen gestegen, kleine
boeren trekken nog steeds aan het kortste eind”

Harriet Lamb

Zonder het enthousiasme van vrijwilligers zou het Fairtrade keurmerk niet zo’n
succes zijn geworden, is de overtuiging van Harriet Lamb, de directeur Fairtrade
International. Het keurmerk staat volgens haar nog maar aan het begin van een lange
reis. “Over 25 jaar zijn landen als India, Brazilië en de VS hopelijk de grootste afnemers
van Fairtrade producten.”
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Hoe bent u bij Fairtrade
terechtgekomen?
“Een deel van mijn jeugd
heb ik in India doorgebracht en later heb ik
veel gereisd. Ik heb veel
armoede gezien en wilde
me inzetten om dat te
veranderen. In 1997 werkte
ik bij World Development
Movement en bezocht ik
het personeel van bananenplantages in Costa
Rica. Veel mannen waren
steriel geworden door de
bestrijdingsmiddelen die
zij zonder beschermende
kleding op de bananen
moesten spuiten. En dat
terwijl het bedrijf wist
dat het middel schadelijk

was. Een vrouw had een
zwaar gehandicapt kindje
gekregen dat snel stierf. Dat
baby’tje en zijn radeloze
moeder hebben een enorme
indruk op mij gemaakt.
Fairtrade begon toen net
in Groot-Brittannië. Zodra
de kans zich voordeed heb
ik gesolliciteerd en werd
ik coördinator van hun
bananencampagne.”
Wat is volgens u het geheim
achter het succes van het
keurmerk?
“De kern van het succes van
Max Havelaar en Fairtrade
is dat het een beweging is
die gedragen wordt vanuit
de samenleving. Vrijwilli-

gers die in scholen, kerken,
buurtcentra en wereldwinkels Fairtrade producten
verkopen en uitleg geven
over de achterstand van
kleine boeren op de wereldmarkt en het nut van
eerlijke handel hebben het
keurmerk groot gemaakt.
Zij hebben laten zien dat
het consumenten wel degelijk kan schelen waar hun
producten vandaan komen
en hoe die geproduceerd
worden. En het is de core
business van bedrijven om
aan de wens van consumenten gehoor te geven, dus
moeten zij wel in beweging
komen.”

Heeft Max Havelaar de markt
dus veranderd?
“Max Havelaar en de leiders
van koffiecoöperaties in
Mexico met wie het allemaal is begonnen, hebben
destijds enorm veel lef getoond door alle wetten van
de markt aan hun laars te
lappen. Niet de laagste prijs
was het belangrijkst, maar
een fatsoenlijk loon voor de
arbeiders en milieuvriendelijke productiemethoden.
Ook al is Fairtrade sindsdien enorm gegroeid, we
moeten ons realiseren dat
het een druppel in een hele
grote oceaan is. De markt
van koffie en veel andere
producten is nog steeds in

handen van een paar grote
spelers voor wie winstmaximalisatie het allerbelangrijkst is. Gelukkig
beginnen ook zij zich te
realiseren dat het anders en
duurzamer moet. Maar er is
nog een lange weg te gaan.
Ook al zijn de voedselprijzen gestegen, kleine boeren
trekken nog steeds aan het
kortste eind.”
Zijn er ook positieve
voorbeelden?
“Ik heb veel boeren bezocht
en veel verandering gezien.
Vlak na de genocide in
Rwanda was Maraba, een
dorp in het zuiden van
Rwanda waar veel koffie-

boeren wonen, bijvoorbeeld nog straatarm. Sinds
de plaatselijke koffiecoöperatie zich bij Fairtrade aansloot is er veel veranderd.
Tegenwoordig is er een
drukke markt, een bank,
drie kappers en een crèche
in het dorp. Een teken dat
het de inwoners goed gaat.
Ook zijn de boeren continu
aan het nadenken over hoe
ze met compost en nieuwe
wasmethodes hun product
kunnen verbeteren.”
Heeft Fairtrade invloed gehad
op het debat over ontwikkelingssamenwerking?
“Dat is denk ik te veel eer.
Maar Fairtrade heeft wel ge57

“Om de impact van Fairtrade te
vergroten zullen we het op een veel grotere
schaal moeten aanpakken”

Harriet Lamb

holpen om een ander beeld
van mensen in ontwikkelingslanden te creëren. Het
zijn geen zielige mensen
die geholpen moeten worden, maar mensen zoals jij
en ik die hard werken om
iets van hun leven te maken. En door hun mango’s,
suiker of thee te kopen help
je ze daarbij. Dat positieve
imago is denk ik ook de
reden dat de verkopen nog
steeds stijgen.”
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Dus Fairtrade is
crisisbestendig gebleken?
“We weten natuurlijk niet
hoe hoog de verkopen waren geweest zonder de crisis, maar de verkoopcijfers
zijn niet ingezakt. Integendeel, ze groeien nog steeds.
Het effect van de crisis is
wel dat het lastiger is om
nu kredieten bij banken te
krijgen en regeringen zijn
meer naar binnen gekeerd.
Dat zie je terug in de moeizame onderhandelingen
over een nieuw klimaat-

verdrag en het mislukken
van het debat over eerlijke
handel in de WTO. Ook de
budgetten voor ontwikkelingshulp lopen terug.”
Wat zijn daar de
gevolgen van?
“Op de lange termijn schiet
het Westen zichzelf daarmee in de eigen voet. 70
procent van al het voedsel
ter wereld wordt geproduceerd door kleine boeren
in ontwikkelingslanden.
Mensen die zelf vaak onvoldoende te eten hebben. Als
je wilt dat zij de groeiende
wereldbevolking en zichzelf
kunnen blijven voeden dan
zul je moeten investeren in
boeren en hun organisaties.
En wil je verdere onrust op
het wereldtoneel voorkomen dan zul je moeten
investeren in armoedebestrijding en ervoor moeten
zorgen dat katoenboeren
uit Mali, Tsjaad en Burkina
Faso eerlijk kunnen concurreren met Amerikaanse

en Europese boeren. Het
is dus ook in ons eigen
belang om te investeren in
ontwikkelingslanden en
eerlijke handelsregels af te
spreken.”
Hoe ziet het supermarktschap
er over tien jaar uit?
“Over tien jaar zijn niet alleen de supermarkten maar
ook de andere winkels in
de winkelstraat veranderd.
Alle juweliers verkopen
Fairtrade goud, platina en
misschien zelfs diamanten. In de kledingrekken
hangt Fairtrade katoen. De
fietsenmaker zet banden
van Fairtrade rubber om je
wielen en in de belwinkels
liggen Fairtrade mobieltjes.
In de supermarkt is Fairtrade de norm geworden.
Alle koffie, thee, bananen
en rijst worden ingekocht
van Fairtrade gecertificeerde boeren. En als ik nog
verder mag dromen dan
zijn over 25 jaar landen als
India, Brazilië en de Ver-

enigde Staten de grootste
afnemers van Fairtrade
producten.”
Hoe wilt u die droom
bereiken?
“Om de impact van Fairtrade te vergroten zullen
we het op een veel grotere
schaal moeten aanpakken.
Daar komt onze nieuwe wereldwijde strategie ‘Unlocking the power of the many’
op neer. We willen de reeds
bestaande markten vergroten en nieuwe openen
in onder meer India, Kenia
en Brazilië. In Zuid-Afrika
en Kenia zijn al Fairtrade
producten te koop. Om het
aanbod te vergroten en de
levensstandaard van boeren
verder te verbeteren willen
we de organisaties achter
de boeren versterken zodat
zij mondiger worden en
zich niet meer met lage
prijzen laten afschepen.
Ook willen we ze helpen om
hun productie te vergroten
en beter op klimaatverandering te anticiperen.
Daarvoor willen we onder
andere gaan samenwerken
met vakbonden.”
Fairtrade kan het niet alleen?
“Als het eerlijker maken
van de handel makkelijk
was, dan was dat allang gebeurd. Maar het is een taai
probleem. De eeuwenoude

ondergeschikte positie van
thee- en cacaoplukkers
heb je niet van de ene op
de andere dag rechtgezet.
Wij beweren absoluut niet
dat wij perfect zijn en alle
antwoorden hebben. Om
de positie van boeren op
de wereldmarkt te verbeteren is samenwerking
met bedrijven, vakbonden,
hulporganisaties én andere
keurmerken absoluut
noodzakelijk. Er bestaan
iets van 400 keurmerken.
Om verwarring bij consumenten te voorkomen is samenwerking noodzakelijk.
Ook voor de boeren. Ik ken
theeplantages en bloemenproducenten die bij wel
twintig labels zijn aangesloten. Dat is ondoenlijk.”
Wat is uw favoriete
Fairtrade product?
“Als directeur mag je
eigenlijk geen lievelingetjes
hebben, maar ik ben op dit
moment heel erg trots op
onze Fairtrade olijfolie uit
de Palestijnse gebieden.
Door dat product te kopen
help je boeren die onder
extreem moeilijke omstandigheden moeten werken.
Hopelijk kan Fairtrade een
rol spelen in het vredesproces door deze boeren wat
economische zekerheid te
bieden.”

Wie is
Harriet Lamb?
Harriet Lamb (51) bracht
haar jeugd deels door
in India en studeerde
later politicologie en
ontwikkelingsstudies.
Ze werkte voor World
Development Movement
en later voor de Britse
Fairtrade Foundation,
waar ze uiteindelijk
tien jaar directeur van
was. In 2012 werd ze
directeur van Fairtrade
International. Ze schreef
het boek ‘Fighting the
banana wars and other
fairtrade battles’.
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EWOUD
Goudswaard
Algemeen directeur van de ASN Bank

“Eerlijke handel kan mijns inziens een belangrijke
rol spelen in het opbouwen van een duurzame
samenleving, met name de sociale kant daarvan”

Ewoud
Goudswaard

“Door draagvlak bij grote fabrikanten als Verkade
en supermarkten te creëren, zijn eerlijke producten
beter in het schap vertegenwoordigd”

Ewoud Goudswaard

In het streven naar een rechtvaardige en duurzame samenleving vinden Fairtrade en de
ASN Bank elkaar, meent directeur Ewoud Goudswaard. Niet voor niets is eerlijke handel
een van de speerpunten van ‘de bank voor de wereld van morgen’. Daarbij hoort ook het
ondersteunen van promotiecampagnes van Fairtrade producten. “Want een deel van de
consumenten moet nog een mentaliteitsslag maken.”
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Wat is uw persoonlijke link
met Max Havelaar?
“Los van het feit dat ik
een consument ben van
Fairtrade producten heb ik
altijd een grote sympathie
gehad voor Stichting Max
Havelaar. Eerlijke handel
kan mijns inziens een belangrijke rol spelen in het
opbouwen van een duurzame samenleving, met name
de sociale kant daarvan.”
Hoe verklaart u het succes
van het Fairtrade keurmerk
de afgelopen 25 jaar?
“Als mensen Fairtrade

producten kopen, geeft
hen dat het gevoel dat ze
zelf stappen kunnen zetten
tegen armoede en ongelijkheid in de wereld. Dat
is denk ik een belangrijke
factor die het succes van
Fairtrade verklaart. Een
andere verklaring is denk ik
dat het Fairtrade is gelukt
om het keurmerk uit de
geitenwollensokkenhoek
te halen. Door draagvlak
bij grote fabrikanten als
Verkade en supermarkten
te creëren, zijn eerlijke producten beter in het schap
vertegenwoordigd. Vroeger

moest je voor Fairtrade
naar de Wereldwinkel of
de reformwinkel, nu is dat
niet meer nodig.”
Leeft Fairtrade ook bij
de ASN Bank?
“Zeker. Onze bedrijfskantine heeft bijvoorbeeld naast
biologische ook Fairtrade
producten in het assortiment. Dat we hier Fairtrade
koffie en thee drinken,
spreekt voor zich.”
Welke rol speelt eerlijke handel in het beleid van ASN?
“De ASN Bank streeft naar

een rechtvaardige en duurzame samenleving, daar
sluit eerlijke handel goed
bij aan. Het is niet voor
niets een van de thema’s
waar wij ons beleid op
focussen. Behalve klimaat
en biodiversiteit zijn
mensenrechten, dus veilige
arbeidsomstandigheden,
eerlijke lonen en bestrijding van kinderarbeid,
zaken waar wij de bedrijven waarin wij investeren
op toetsen. Daarnaast
investeren we een deel van
de rentemarge van klanten
die bij ons een Ideaal-

spaarrekening hebben in
twee projecten die eerlijke
handel bevorderen. Zo ondersteunen we een project
van Oxfam Novib voor het
stimuleren van duurzame
cacaoproductie in Nigeria
en steunen we Solidaridad
bij het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden
in de textielindustrie in
Zuidoost-Azië. Hierdoor is
kinderarbeid in zeventien
fabrieken afgeschaft en zijn
er goede stappen gezet om
de lonen en de veiligheid
op de werkvloer te verbeteren.”

Die ingestorte kledingfabriek
in Bangladesh maakt dat wel
even pijnlijk actueel.
“Ja. Die ramp en eerdere
branden in kledingfabrieken in Bangladesh zijn voor
ons ook aanleiding om de
textielbedrijven waarmee wij werken te vragen
nogmaals toe te lichten hoe
zij zorg dragen voor veilige
arbeidsomstandigheden en
fatsoenlijke lonen van het
personeel van de fabrieken
waarmee zij samenwerken.”
Investeert de ASN Bank ook in
kleine boeren in arme landen?
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“Via ons microkredietfonds ondersteunen we
wel kleine boeren met leningen waarmee zij hun
productie kunnen verbeteren en vergroten”

Ewoud Goudswaard

“We investeren niet rechtstreeks in Fairtrade coöperaties, maar via ons microkredietfonds ondersteunen
we wel kleine boeren met
leningen waarmee zij hun
productie kunnen verbeteren en vergroten.”
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Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het keurmerk?
“De grootste kansen en obstakels liggen denk ik in het
verbeteren van de distributie en het vergroten van het
marktaandeel. Daarvoor zal
het keurmerk moeten blijven communiceren over het
belang van eerlijke handel.
Hoewel meer consumenten bewust consumeren,
denkt nog niet iedereen na
over de omstandigheden
waaronder hun producten
tot stand zijn gekomen. Er
kan nog een mentaliteitsslag worden gemaakt. Het
is typerend dat na de ramp

met de kledingfabriek in
Bangladesh de verkoopcijfers van Primark, een
van de ketens die kleding
inkocht bij de rampfabriek,
even hoog bleven.”
Ligt de sleutel tot een groter
marktaandeel dus bij
consumenten?
“Deels, maar producenten spelen ook een rol en
hebben een verantwoordelijkheid om te kiezen voor
producten en grondstoffen
die op een fatsoenlijke manier zijn geproduceerd. En
de overheid kan ook een rol
spelen bijvoorbeeld door
in het eigen inkoopbeleid
de voorkeur te geven aan
Fairtrade producten.”
En wat kan uw bank doen?
“Op onze site, in ons
jaarverslag en in het blad
voor onze klanten besteden
we regelmatig aandacht

aan het belang van eerlijke
handel. Ook hebben we
regelmatig acties waarbij
we klanten kortingen en
tegoedbonnen aanbieden
voor Fairtrade producten.
Momenteel werken we met
Stichting Max Havelaar en
de organisatie Timukota
aan een programma voor
jongeren die onder andere
Fairtrade boeren in Colombia zullen bezoeken.”
Voor welk Fairtrade product
fietst u een blokje om?
“Ik woon in Amsterdam en
daar kun je gelukkig vrijwel
overal Fairtrade kopen.
Omfietsen is niet nodig. De
Fairtrade hagelslag, melk
of puur, is bij ons thuis
favoriet.”

Wie is Ewoud Goudswaard?
Ewoud Goudswaard (1958) is
sinds 2001 algemeen directeur
van de ASN Bank. Goudswaard
begon zijn carrière bij de NMB
Bank, later ING Bank. Hij is lid
van de raad van commissarissen
van Triple Jump, de projectbeheerder van het ASN-Novib
Microkredietfonds. Tevens is hij
lid van de raad van advies van
de Club van Rome Nederland en
van de raad van advies van Plan
Nederland, en penningmeester
van de Nederlandse Museumvereniging en de stichting Museumkaart. Goudswaard staat op
nummer 65 in de Duurzame 100
van dagblad Trouw.
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Peter
d Angremond
Directeur Stichting Max Havelaar

“Een structurele basis creëren voor
boeren, arbeiders en hun omgeving in
ontwikkelingslanden, dat is waar we
naar streven”

Peter
d Angremond
“Fairtrade is een ontwikkelingsmodel.
Dat wil zeggen: je werkt aan duurzame
ontwikkeling maar je bent nog niet op het
gewenste punt beland”

Peter d Angremond

Over 25 jaar is Fairtrade gewoon een vanzelfsprekendheid. Fairtrade is wereldwijd
verkrijgbaar en krijgt tegelijkertijd een lokaal karakter. De keten controleert zichzelf,
social media helpt daarin een handje en boerencoöperaties voorkomen of grijpen zelf in
bij misstanden als kinderarbeid.
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Sinds vier jaar bent u
directeur van Stichting Max
Havelaar. Oorspronkelijk
komt u uit het bedrijfsleven.
Waarom bent u geswitcht?
“Een commercieel en
tegelijkertijd duurzaam resultaat neerzetten, dat vind
ik interessant. Toen ik nog
bij Schiphol werkte, kwam
ik steeds meer in aanraking
met projecten die een duurzame component hadden.
Ik wilde daar meer mee
doen. Wat ook meespeelde
was dat ik tijdens mijn
jeugd in Birma en India heb
gewoond. Daar zag ik dat

zelfredzaamheid belangrijker was dan hulp. Nu geef
ik daar jaren later invulling
aan via Max Havelaar. Een
structurele basis creëren
voor boeren, arbeiders en
hun omgeving in ontwikkelingslanden, dat is waar
we naar streven.”
Op welk Fairtrade succes
bent u trots?
“Dat PLUS supermarkten
de switch heeft gemaakt
om alleen nog Fairtrade
bananen te verkopen, vind
ik geweldig. Onze strategie was: steal with pride.

We keken naar successen
in omringende landen en
kopieerden die. Zo pasten
we het bananenmodel van
Groot Brittannië en Zwitserland toe op Nederland.
Het werkte! Dat niet alleen,
ook ging PLUS volledig
over op Fairtrade koffie,
thee en cacao. En niet alleen
PLUS, ook andere supermarkten zoals Deen en Spar
namen dit model over. Kijk,
zoiets kun je wel bedenken
op papier, maar de praktijk
moet uitwijzen dat het
werkt.”

Hoe reageerden de
boeren hierop?
“Die vonden het fantastisch. De directe relaties
tussen de boeren en PLUS
verbeterde ook aanzienlijk.
Dat is precies waar we naar
toe willen: langdurige relaties die stabiliteit garanderen voor boeren, zodat ze
zelf meer gaan investeren
en hun levensstandaard
stijgt.”
Wat is een belangrijk
leerpunt geweest?
“Fairtrade is een ontwikkelingsmodel. Dat wil zeggen:

je werkt aan duurzame
ontwikkeling maar je bent
nog niet op het gewenste
punt beland. Zo’n proces
gaat met vallen en opstaan.
Neem het probleem van de
cacaosector in West-Afrika,
dat afgelopen jaar uitgebreid in de media is geweest. In deze regio werken
we met ongeletterde boeren
en nieuwe coöperaties met
weinig ervaring. De communicatie tussen boeren en
coöperaties kan beter. Door
samen te werken met boeren en arbeiders, proberen
we de situatie te verbete-

ren. Het is nu nog geen
ideale situatie, daar werken
we juist naar toe. En dat
kost tijd. Wat we hiervan
geleerd hebben? We dienen
dit verhaal duidelijker te
communiceren naar de buitenwereld toe. Hierin past
een open en transparante
communicatie over onze
evaluaties en impactstudies, ook richting NGO’s,
Fairtrade gemeentes en
merken die onze Fairtrade
producten verkopen.”
Het is onmogelijk om alles
binnen een productieketen te
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Peter d Angremond

“Over 25 jaar zal Fairtrade als keurmerk minder
zichtbaar zijn, omdat het meer een vanzelfsprekendheid
wordt. Niet alleen voor consumenten, ook voor winkels,
handelaren en inkopers”
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controleren. In hoeverre vormt
dat een probleem voor het
Fairtrade systeem?
“Dat hoeft niet per se
een probleem te zijn. 70
procent van de wereldwijde
voedselproductie komt
van kleine boeren. Zij zijn
ontzettend belangrijk voor
onze voedselvoorziening
en hebben de toekomst in
handen. Hun voetprint is
een stuk kleiner dan die van
grote landbouwbedrijven.
Ik voorzie dat kleine boeren
hun productie in de toekomst zullen opschroeven.
Dit zal gepaard gaan met
schaalvergroting, dan wel
op een duurzame manier.
In elk geval spelen boerencoöperaties een onmiskenbare rol bij misstanden in
de keten opsporen of het

uitbannen van bijvoorbeeld
kinderarbeid. Via hun leden
identificeren ze dan dit
soort problemen. Coöperaties trainen we al hoe ze
dat zelf kunnen doen. Zo
hoeven we niet met een
politiemacht in te grijpen,
maar kunnen ze dit soort
problemen zelf voorkomen
en oplossen.”
Hoe gaat dat dan op
plantages?
“Daar kunnen de democratisch gekozen Joint Bodies
die rol op zich nemen.”
Fairtrade streeft ernaar om de
levensstandaard van boeren
en arbeiders in ontwikkelingslanden te verbeteren. Na een
kwart eeuw is dat doel niet
voor iedereen behaald. Hoe

verklaart u dit?
“In 25 jaar zijn we ongelooflijk hard gegroeid. Neem de
koffieboeren, waar we vanaf het begin mee samenwerken. Met hen zijn prachtige resultaten geboekt: een
hoger rendement, meer
inkomen, meer scholing
en betere gezondheidszorg
voor de hele gemeenschap.
Maar bij de cacaoproductie
in West-Afrika is, zoals
gezegd, nog veel werk te
verzetten. Daar zijn we
minder lang actief. Er is
tijd nodig om die situatie te
verbeteren.”
Wat doet Fairtrade
daar nu aan?
“Werknemers van een
theeplantage in Sri Lanka
stelden me tijdens een

bezoek een soortgelijke
vraag over het achterblijven
van hun levensstandaard.
Daarop antwoordde ik:
eerst moeten de volumes
omhoog. Het punt is dat
die hele plantage gecertificeerd is. Alleen wordt niet
al die thee verkocht als Fairtrade, simpelweg omdat er
nog niet genoeg afnemers
zijn. Gecertificeerde thee
wordt daardoor ook tegen
de prijs van niet-gecertificeerde thee verkocht
op de markt. Zo lopen de
werknemers een deel van
hun extra inkomsten mis
en is er minder geld om te
investeren in bijvoorbeeld
onderwijs. In Colombia
bijvoorbeeld, stegen op
een gegeven moment de
volumes en investeerden

coöperaties daardoor meer
in onderwijs. Ik zal het
nooit vergeten: ik zag daar
een apetrotse vader samen
met zijn zoon een les volgen in de klas.”
Goed. We stappen nu in een
tijdsmachine en komen er 25
jaar later weer uit. Hoe ziet
de wereld eruit?
“Er is minder armoede
denk ik, maar of de rijkdom
overal eerlijker verdeeld
is, durf ik niet te zeggen.
Verder zie ik een wereld vol
met Fairtrade producten
die niet alleen hier te koop
zijn, maar ook in de landen
waar ze vandaan komen.”
Is het Fairtrade keurmerk nog
volop in beeld?
“Dat kan, maar hoeft niet.

Fairtrade zal denk ik minder zichtbaar zijn, omdat
het meer een vanzelfsprekendheid wordt. Niet alleen
voor consumenten, ook
voor winkels, handelaren
en inkopers. Als schakels in
de keten, zullen zij elkaar
controleren. Wat we nu
al doen, is de bedrijven
meenemen naar de boeren,
zodat ze meer kennis en
inzicht krijgen in wat er
allemaal komt kijken bij
de productie. Daarnaast
denk ik dat de keten steeds
meer gericht zal zijn op
een win-win situatie voor
beide partijen, zodat we
minder gaan leunen op de
Fairtrade premie, de bonus
die coöperaties ontvangen naast hun inkomen.
Langetermijncontracten
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“Programma’s uitrollen die boeren weerstand
bieden aan de gevolgen van klimaatverandering,
is een prioriteit voor Fairtrade”

Peter d Angremond

worden een belangrijke
inkomenszekerheid voor
de boeren. Social media
gaat een uiterst belangrijke
rol in de toekomst, het kan
uiteindelijk deels de rol van
een certificeringsinstantie
overnemen. Kijk, mensen
willen gewoon niet langer
bedonderd worden. Dat
zie je nu al. We willen geen
voedsel waarvan we niet de
herkomst kennen of weten
wat erin zit.”
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Hoe kijkt de consument over
een kwart eeuw tegen
Fairtrade aan?
“Fairtrade is nu vooral
gekoppeld aan producten.
Straks zal het meer gerelateerd zijn aan organisaties en bedrijven die zich
scharen achter de waarden
en principes van Fairtrade. Consumenten denken
dan bijvoorbeeld: die

supermarkt is verantwoord
bezig, daar ga ik mijn boodschappen doen.”
Welke stappen moeten gezet
worden om dit allemaal te
bereiken in 25 jaar?
“Boerencoöperaties in
Latijns-Amerika, Azië en
Afrika moeten groeien. Zo
kunnen wij een deel van
ons werk decentraliseren en
technische taken zo dicht
mogelijk bij de boeren zelf
laten uitvoeren. Dit scheelt
kosten. Bovendien is het
belangrijk dat ontwikkelingslanden zelf ondersteuning voor hun boeren
opbouwen.”
Welke prioriteiten zijn er nu?
“We doen hier wel eens
lacherig over een slechte
zomer, maar klimaatverandering is een serieuze
bedreiging voor boeren

in ontwikkelingslanden.
In Colombia waren een
paar maanden na mijn
bezoek akkers compleet
weggespoeld door aardverschuivingen en heftige
regenval, iets dat vroeger
nauwelijks aan de orde was.
Programma’s uitrollen die
boeren weerstand bieden
aan dit soort gevolgen van
klimaatverandering, is een
prioriteit. Daarbij kan het
gaan om het aanplanten
van bomen zodat het land
niet wegspoelt of experimenteren met andere
gewassen die beter bestand
zijn tegen het veranderende
klimaat. Verder staat het
structureel aanpakken van
kinderarbeid in onder meer
West-Afrika hoog op onze
prioriteitenlijst. En natuurlijk onze groeipotentie,
want hoe meer Fairtrade
producten er verkocht wor-

den, hoe meer boeren daar
baat bij hebben.”
Wat vormen toekomstige
bedreigingen?
“Navelstaren en het ontbreken van wereldburgerschap.
Nederlanders denken soms
dat de wereld alleen om
hen draait, terwijl er zoveel
meer gebeurt in de wereld.
Ik vind het belangrijk dat
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zo
iets bijdraagt aan een betere
wereld.”

Wie is peter d’angremond?
Peter d’Angremond (48) heeft commerciële ervaring opgedaan via
diverse leidinggevende marketing
en sales functies bij o.m. Schiphol
Group, Disneyland Resort Parijs
en Sara Lee Household & Body
Care Nederland. In 2009 werd hij
directeur van Stichting Max Havelaar, waar hij de groei in omzet en
volume van Fairtrade producten
voortzette. Ook steeg het afgedragen premiebedrag aan de boeren
en het aantal licentiehouders. Peter d’Angremond bracht zijn jeugd
door in Birma en India en reisde
met zijn ouders door heel Azië.
Nu woont hij met zijn gezin in
Nederland. Hij houdt van koken,
met eerlijke ingrediënten.

Voor welk Fairtrade product
fietst u graag een rondje om?
“Dat omfietsen hoeft dus
steeds minder vaak. Uiteindelijk horen Fairtrade
producten overal verkrijgbaar te zijn. Dan doen we
hier bij Fairtrade bij wijze
van spreken de deur dicht en
gaan wat anders doen.”
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