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“Voor bananen betalen we in dit land een hoge prijs. We vragen consumenten niet om daarom maar 
van koop af te zien. Maar we vragen hen wel bij die aankoop na te denken zodat we vroeger, beter 
dan later, een bananensector krijgen die in overeenstemming is met de natuur en met de menselijke 
waardigheid. We hopen de kracht te hebben om de banaan, die zo populair is in jullie land, te blijven 
produceren. Maar we hopen dan wel door te gaan onder leefomstandigheden die verantwoord zijn.” 

Carlos Arguedas, voormalig bananenarbeider in Costa Rica 
Uit: ‘Fighting the banana wars and other Fairtrade battles’, Harriet Lamb, 2008.   

Achter deze uitspraak van een voormalige bananenarbeider in Costa Rica gaat een wereld 
van misstanden in de bananensector schuil. Misstanden die voortkomen uit winstbejag, 
zonder de neveneffecten in het oog te houden. Dat was de reden voor Stichting Max Havelaar 
om op 18 november 1996 bananen met het Max Havelaar keurmerk te lanceren.

Inleiding
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vaste arbeiders hebben ze 
geen enkele rechtspositie. 

Vanwege de slechte 
arbeidsomstandigheden 
in de bananenteelt zijn 
er regelmatig stakingen. 

En er vinden nog 
altijd kortgedingen en 
rechtszaken plaats over 
misstanden in het verleden, 
waarin eigenaren zich 
moeten verantwoorden 
of arbeiders zoeken naar 

compensatie voor ontstaan 
leed.3  

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is 
voor deze effecten van hoog pesticidegebruik 
en voor andere milieuproblemen, is de situatie 
op de bananenplantages vaak nog verre van 

rooskleurig. 

3 Een voorbeeld van de misstanden op plantages en de strijd van arbeiders om gecompenseerd te worden is te zien in de film 
‘Bananas’ uit 2009 van de Zweedse filmmaker Fredrik Gertten.

1 www.kennislink.nl/publicaties/zwarte-sigatoka-schimmel-belaagt-bananenteelt-verdwijnt-de-banaan-van-ons-menu.
2 Fairtrade International, Unpeeling the banana trade – a Fairtrade Briefing Paper (2009), 8.
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Bananen, na koffie het 
belangrijkste agrarische 
exportproduct, hebben 
een slecht imago. Vooral 
vanwege de zware 
chemische middelen die 
in de bananenteelt op 
grote plantages worden 
gebruikt. Exportbananen, 
van het type Cavendish, 
worden geteeld in een 
monocultuur. Ze zijn 
gevoelig voor ziektes die 
de wortels en het blad 
aantasten. Berucht is de 
‘Zwarte Sigatoka’, een 
agressieve schimmelziekte 
die in hoog tempo 
resistentie ontwikkelt. 
Zware pesticiden moeten 
de ziektes bestrijden, vaak 
door het besproeien van 
de velden vanuit de lucht. 
Dat gebeurt soms wel 
vijftig keer per jaar.1 Om 
bananen te beschermen 
tegen insecten worden 
daarnaast plastic zakken 
met insecticiden over de 
trossen getrokken. 

De bestrijdingsmiddelen 
en de plastic zakken die na 
de oogst achterblijven zijn 

een bedreiging voor het 
milieu. Bodem en naburige 
waterlopen kunnen zwaar 
worden verontreinigd. 
Bovendien raakt de grond 
door de monocultuur 
uiteindelijk uitgeput, met 
erosie als gevolg. 

De chemische stoffen 
vormen niet alleen een 
gevaar voor het milieu. Ze 
zijn ook een bedreiging 
voor de gezondheid van 
de arbeiders die in de 
bananenteelt werkzaam 
zijn. Onvruchtbaarheid, 
afwijkingen bij het 
nageslacht, maag- 
en huidkanker en 
aandoeningen aan neus, 
ogen en vingernagels 
zijn veel voorkomende 
gevolgen.  
Hoewel er de laatste jaren 
meer aandacht is voor 
deze effecten van hoog 
pesticidegebruik en voor 
andere milieuproblemen, 
is de situatie op de 
bananenplantages vaak nog 
verre van rooskleurig.   

Om de kosten te drukken 

zijn de lonen van de 
bananenarbeiders laag en 
de werkdagen lang. Tussen 
1992 en 2007 daalden 
bijvoorbeeld de lonen 
van werkers dramatisch, 
terwijl de kosten voor 
levensonderhoud in 
een land als Costa Rica 
in die periode bijna 
verdubbelden.2 Daarnaast 
neemt het aantal arbeiders 
met vaste contracten af. 
Ook de secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn 
gebrekkig. Kleine huizen 
zonder stromend water 
en elektriciteit, geen 
ziektenkostenvergoeding 
of pensioen, nauwelijks 
medische voorzieningen 
of specifieke faciliteiten 
voor vrouwen (bijvoorbeeld 
bij zwangerschap of 
kinderopvang): het 
zijn situaties waarmee 
bananenarbeiders nog 
veel te kampen hebben. 
Bovendien hebben ze 
vaak niet het recht zich te 
organiseren.
Voor de grote groep 
dagloners is de situatie nog 
slechter. Vergeleken met de 
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Exportbananen komen niet 
alleen van grote plantages, 
ze worden ook geteeld door 
boeren met kleine stukken 
land. Die boeren verke-
ren vaak eveneens in een 
benarde positie. In naam 
zijn ze onafhankelijk, maar 
ze hebben geen toegang 
tot exportfaciliteiten. Voor 
hun bananenafzet zijn 
ze afhankelijk van grote 
bananenondernemingen. 
Een bedrijf als bijvoorbeeld 
Noboa in Ecuador domi-
neert de productie van 
dozen, het zeetransport, 
het bankwezen, de import 
van bestrijdingsmiddelen 
en de opkoop. Boeren zijn 
volledig aangewezen op 

zo’n bedrijf, dat de prijzen 
die het boeren uitbetaalt 
laag houdt. Bovendien ex-
porteren grote bedrijven als 
Chiquita, Dole, Delmonte 
en Noboa eerst de bananen 
van hun eigen plantages. 
Pas als zij niet zelf in de 
vraag kunnen voorzien, 
bijvoorbeeld als gevolg van 
tropische stormen of koud 
weer, doen zij een beroep 
op de bananenboeren. In 
perioden dat kleine boeren 
niet worden ingeschakeld, 
rest hen niets anders dan 
de oogst met verlies te 
verkopen. Kleine boeren in 
Ecuador maar ook in Co-
lombia vervullen een der-
gelijke bufferfunctie. Deze 

fanctie maakt hun positie 
uiterst kwetsbaar en hun 
inkomsten erg onzeker. De 
bananenbedrijven werken 
daarnaast vaak vormen van 
arbeidersorganisatie en co-
operatievorming tegen. 

De noodkreten uit La-
tijns-Amerika hadden 
resultaat: op 18 november 
1996 lagen de eerste bana-
nen met het Max Havelaar 
keurmerk in de winkel, 
onder de merknaam Oké. 
Jarenlange voorbereiding 
van ontwikkelingsorga-
nisatie Solidaridad was 
daaraan vooraf gegaan. 

Gezien de ecologische 
misstanden had de Max 
Havelaar keurmerkbanaan, 
sterker dan eerdere pro-
ducten met het keurmerk, 
naast een eerlijk ook een 
groen karakter. Biologische 
productie was geen eis, 
maar ten opzichte van de 

gangbare bananenproduc-
ten werd een behoorlijke 
vooruitgang geboekt door 
minder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen.4  

De introductie van bananen 
gaf het Max Havelaar 
keurmerk in Nederland 
een nieuwe dimensie: voor 
het eerst werd een product 
van plantages afgenomen. 
De tot dan toe gelanceerde 
producten, koffie, cacao en 
honing, kwamen alleen van 
kleine boeren.5 Bananen 
werden zowel bij kleine 
boeren als bij grote planta-
gebedrijven ingekocht. 
 

Het plantagemodel ver-
schilt behoorlijk van het 
systeem voor kleine boeren. 
Doelgroep zijn de arbeiders 
op de plantages, maar de 
handelsrelatie wordt aange-
gaan met de eigenaren van 
die bedrijven.  

De filosofie van Max Have-
laar was en bleef eenvou-
dig. Inkomenszekerheid 
is een sleutelwoord, of het 
nu om kleine boeren gaat 
of om plantages met hun 
arbeiders. 
Net als bij koffie zijn voor 
kleine boeren toegang tot 
de markt en een eerlijke 
prijs cruciaal. Met de 
zekerheid die dat geeft, 

Kleine boeren max havelaar   fair en groen
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  4 Op de gecertificeerde VREL-plantage in Ghana werd bijvoorbeeld 80% minder chemische middelen 
gebruikt dan in de reguliere teelt. 

5 In een aantal andere landen was al wel van grote plantages afkomstige thee onder het Fairtrade keurmerk beschikbaar. In 
Nederland kwam die thee pas in 1997 op de markt.

De noodkreten uit Latijns-Amerika hadden 
resultaat: op 18 november 1996 lagen de eerste 
bananen met het Max Havelaar keurmerk in 

de winkel, onder de merknaam Oké. 
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zijn ze vervolgens in staat 
te investeren en ontwik-
keling in gang te zetten. 
Een sterkere economische 
positie schept vervolgens 
ook ruimte voor sociale en 
ecologische ontwikkeling. 
Dat brengt de hele gemeen-
schap verder. Essentieel is 
dat producenten zelf kun-
nen beslissen welke koers 
ze willen volgen. 
Prijszekerheid geeft plan-
tage-eigenaren de moge-
lijkheid hun verantwoorde-
lijkheid naar hun arbeiders 
na te komen op het gebied 
van huisvesting, sociale 
voorzieningen en salaris-
sen. En niet te vergeten om 
arbeiders en de natuurlijke 
omgeving te beschermen 
tegen het gebruik van de 
zware bestrijdings- 
middelen.  

Individuele arbeiders ver-
dienen zekerheid met een 
legaal, bindend contract 
en een salaris waarvan ze 
rond kunnen komen. Dit 
geldt niet alleen voor vaste 
arbeiders maar ook voor 
tijdelijke werknemers. Ook 
hier is het wezenlijk dat 
de Fairtrade doelgroep, 
de duizenden arbeiders 
op de plantages, meer 
zeggenschap en controle 
krijgen over hun arbeids-
omstandigheden. Daarom 
is het van belang dat het 
management onafhanke-
lijke arbeidersorganisaties 
accepteert, arbeiders het 
recht geeft om collectief te 
onderhandelen en inten-
siever mee te praten over 
zaken die hen raken. 

Om de gewenste situatie 
voor boeren en arbeiders 

dichterbij te brengen, 
werden producenten- en 
handelscriteria opgesteld. 
Elke handelaar die bereid 
was volgens die criteria in 
te kopen, kon meedoen. 
Plantagehouders die hun 
bedrijf volgens de Fairtrade 
normen wilden inrichten, 
konden zich eveneens 
aanmelden. Als na controle 
was vastgesteld dat elke 
partij in de keten de regels 
naleefde, mochten de bana-
nen het Max Havelaar keur-
merk voeren. Dat maakte 
het product herkenbaar in 
het schap. Het keurmerk 
gaf bewuste consumenten 
een keuze en de garantie 
dat de bananen tegen eerlij-
ke handelsvoorwaarden en 
met respect voor het milieu 
waren ingekocht. 
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Wat in Nederland begon 
vond al snel navolging in 
andere Europese landen. 
In 1997 introduceerde 
Zwitserland Fairtrade ba-
nanen, gevolgd door België 
en Denemarken. Andere 
landen waar het Fairtrade 
keurmerk opereerde, lan-
ceerden het fruit in de jaren 
daarna.  

Gezamenlijk hadden die 
nationale keurmerkorgani-
saties in 1997 een internati-
onale koepelorganisatie op-

gericht: Fairtrade Labelling 
Organizations (FLO), tegen-
woordig werkend onder 
de kortere naam Fairtrade 
International (FI).6 Op die 
manier werden taken ge-
bundeld en dus efficiënter 
uitgevoerd. Fairtrade werd 
de uniform gebruikte term 
die inmiddels ook in het 
Nederlandse Max Havelaar 
keurmerk is verwerkt.

Fairtrade International 
ging functioneren als sa-
menwerkingsverband van 

nationale keurmerkorgani-
saties (NFO’s), producenten 
en handelaren. De samen-
werking betrof alle produc-
ten die inmiddels onder 
Fairtrade certificatie op 
de markt waren gebracht.7 
De internationale coördi-
natie van het werk rond 
bananen, die Max Havelaar 
Zwitserland inmiddels van 
Nederland had overgeno-
men, werd eind jaren ’90 
overgeheveld naar FI. 

Een wereldwijde Fairtrade
organisatie

Fairtrade’s vision is a world in which all producers can enjoy secure and sustainable 
livelihoods, fulfill their potential and decide on their future.

Our mission is to connect disadvantaged producers and consumers, promote fairer trading 
conditions and empower producers to combat poverty, strengthen their position and take 

more control over their lives.
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 6 In 2013 zijn 25 keurmerkorganisaties actief: in veel Europese landen maar ook in Canada en de VS, 
Australië en Nieuw-Zeeland. Een aantal producentenlanden als bijvoorbeeld Brazilië, Mexico en Zuid-

Afrika kent inmiddels eveneens een Fairtrade label.  
7 Dat waren naast bananen inmiddels koffie, cacao, honing en thee.

Fairtrade International, ge-
vestigd in het Duitse Bonn, 
is verantwoordelijk voor 
het algemeen beleid en stelt 
de Fairtrade standaarden 
vast. Voor de ondersteu-
ning van producenten 
kent Fairtrade Internati-
onal zogeheten ‘liaison 
officers’, verspreid over de 
producentenlanden. Voor 
NFO’s is de opdracht om 
in hun land bekendheid te 
geven aan het keurmerk en 
bedrijven voor Fairtrade 
te motiveren, met zoveel 
mogelijk marktgroei als 
resultaat.
Controles zijn noodzakelijk 
om de gewenste garanties 
te kunnen geven. Boeren-
organisaties en plantages, 

maar ook alle bedrijven die 
daarna eigenaar worden 
van de bananen, worden 
volgens een vast protocol 
geïnspecteerd op naleving 
van de Fairtrade standaar-
den. Verantwoordelijk 
daarvoor is FLO-Cert, 
een onafhankelijk bedrijf 
dat werkt op basis van de 
ISO65-norm voor certifica-
tie-organisaties. Inspecties 
worden uitgevoerd door 
lokale auditors.
Fairtrade hecht grote waar-
de aan transparantie en 
participatie van alle belang-
hebbenden. De organen in 
FI die besluiten over beleid 
en standaarden hebben 
daarom een evenwichtige 
multistakeholder-samen-

stelling. De producenten, 
die zich in Latijns-Ameri-
ka, Afrika en Azië in drie 
netwerken hebben georga-
niseerd, zijn sinds 2012 ook 
formeel voor 50% eigenaar 
van FI. Voor de andere helft 
tekenen de NFO’s. 
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De reactie van consumenten en winkeliers 
was overweldigend. Het eerste jaar bereikte 
de Oké-banaan een marktaandeel van 7%. 

19

Geen enkel bestaand bedrijf 
was aanvankelijk geïnte-
resseerd om een Fairtrade 
banaan op de markt te 
brengen. Daarom startte 
Solidaridad in 1996 zelf een 
nieuw bedrijf: AgroFair. 
Bijzonder was dat de coöpe-

raties van bananenboeren 
aandeelhouder werden van 
het bedrijf. Op dit moment 
zijn ze voor 35% eigenaar; 
overige aandelen zijn in 
handen van ethische inves-
teerders. Daarmee kunnen 
de producenten niet alleen 

rekenen op een faire prijs 
voor hun product, maar 
hebben ze ook zeggenschap 
over het marketingbeleid 
van het bedrijf. Bovendien 
hebben ze recht op een 
aandeel in de winst. 

18

E
e

n
 s

p
a

n
n

e
n

d
 b

e
g

in

Een nieuw bedrijf

Een spannend begin

Onder de merknaam Oké 
bracht AgroFair de eerste 
Max Havelaar keurmerk-
bananen op de markt. De 
bananen kwamen in eerste 
instantie van kleine boeren 
in Ecuador en van VREL, de 
eerste bananenplantage in 
Ghana.8

In de winkel kwam de 
Oké-banaan naast een 
ander merk banaan te 

liggen, een noviteit in het 
bananenschap. Tot dan 
toe kochten consumenten 
simpelweg bananen, zon-
der dat ze daarbij een keus 
hadden. Na de lancering 
konden ze kiezen tussen 
een ‘gewone’ banaan en een 
iets duurdere ‘faire’ banaan.

De reactie van consumen-
ten en winkeliers was 
overweldigend. Het eerste 

jaar bereikte de Oké-banaan 
een marktaandeel van 7%. 
Het fruit lag in 1997 in 2500 
supermarkten en groente-
zaken. Al snel kwam er een 
tweede leverancier bij. Het 
bedrijf Trabana introdu-
ceerde in 1997 biologische 
bananen met het Max 
Havelaar keurmerk in het 
natuurvoedingskanaal.

Bananen zijn, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld koffie, 
sterk aan bederf onderhe-
vig. Dat vereist in de hele 
keten een gestroomlijnde 
logistiek en in de winkel 
een hoge omloopsnel-
heid. Alleen zo kunnen 
de kwaliteit en versheid 
van het product worden 
gegarandeerd. Consumen-
ten moesten dus direct op 
de nieuwe banaan reageren. 
En dat deden ze aanvanke-
lijk op grote schaal. 

Die onverwacht sterke 

reactie leverde ook de 
nodige hoofdbrekens op. 
De partners in Ghana en 
Ecuador hadden moeite de 
continuïteit te waarborgen, 
terwijl nieuwe partners in 
de Dominicaanse Repu-
bliek en Costa Rica op dat 
moment nog niet export-
klaar waren. In de reguliere 
handel werden tegenslagen 
in aanvoer opgevangen met 
bananen van elders, met 
twee bronnen kon dat in 
Fairtrade nauwelijks. 
Het eerste jaar viel de 
oogst in Ghana bijvoor-

beeld tegen door droogte 
en stormen. Ook bleek de 
bestrijding van kamrot met 
milieuvriendelijke mid-
delen meer tijd te vergen. 
In 1998 viel door zware 
orkanen de aanvoer van 
biologische bananen uit de 
Dominicaanse Republiek 
weg. Het bedrijf Trabana 
kwam daardoor ineens 
zonder bananen te zitten.9 
Vanuit Ecuador zorgde de 
doorvoer door het Pana-
ma-kanaal vaak voor vertra-
gingen. Eenmaal raakte een 
boot met Oké-bananen op 

Vliegende start

Aanbod en logistiek 

8 Op beide partners drukte Solidaridad in die beginfase een sterke stempel. VREL werd door Solidaridad financieel ondersteund, 
terwijl in Ecuador de exportorganisatie AgroEco werd opgezet.   

9 Hetzelfde gebeurde in 2010 op de Windward-eilanden, waardoor de aanvoer van Fairtrade bananen voor de Engelse markt 
grotendeels wegviel. 
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De aanvoer van bananen 
kende een ander torenhoog 
obstakel: het handelsbe-
leid voor bananen van 
de Europese Unie. Bij de 
introductie van Fairtrade 
bananen had dat beleid een 
bepalende invloed, maar 
ook nu nog is het EU-beleid 
een belangrijke factor.

Sinds 1993 heeft de EU een 
complexe regelgeving. 
Hoofdelement daarin 
waren importbeperkingen 
op zogenaamde dollarba-
nanen, bananen uit landen 
waar de grote Amerikaanse 
multinationals Chiquita, 
Dole en Delmonte het fruit 
produceerden.10 Doel was 
de duurdere bananen uit 
Europese en zogenaamde 
ACP-landen11 te bescher-
men. Slechts een beperkte 
hoeveelheid dollarbananen 
mocht in de EU ingevoerd 
worden, tegen bovendien 
een hoog importtarief. 
Licenties daarvoor werden 
toegekend op basis van 
hoeveelheden die handels-

bedrijven in het verleden 
in de EU invoerden. Zo 
kwamen ze terecht bij de 
traditionele bananenim-
porteurs. Slechts een klein 
deel (3,5%) werd toegekend 
aan nieuwkomers. Agro-
Fair, dat die handelshistorie 
niet had, was dus aangewe-
zen op het kopen van licen-
ties bij andere importeurs. 
Er ontstond een levendige 
handel in die licenties, die 
daardoor duur werden. Het 
maakte ook de Fairtrade ba-
nanen voor de consument 
duurder. Bananenprodu-
centen in Latijns-Amerika 
en sommige Afrikaanse 
landen, voor wie Fairtrade 
juist toegang tot de markt 
wilde creëren, werden zo in 
hun streven geblokkeerd. 

Samen met andere organi-
saties voerde Solidaridad 
stevig lobbywerk uit in 
Brussel om de invoer van 
Fairtrade bananen meer 
mogelijkheden te geven. 
Uiteindelijk werd de clau-
sule over historische aan-

delen verruimd, waardoor 
AgroFair wat vrijer kon 
opereren. 
De dollarbananenlanden 
ageerden heftig tegen 
het EU-beleid en dienden 
voortdurend bezwaren in 
bij de Wereldhandelsor-
ganisatie (WTO). Dat had 
resultaat: quota werden 
in 2001 afgeschaft en 
uiteindelijk werd in 2009  
overeengekomen dat de 
invoertarieven afgebouwd 
worden van $176 naar 
$ 114 per ton in 2017. Dit 
betekende het einde van de 
zogenaamde bananenoor-
log tussen de WTO en de 
EU. Sommige bananenpro-
ducerende landen hebben 
zelfs verlagingen tot $75 
per ton bedongen. 

Binnen Fairtrade werd op 
deze ontwikkeling wisse-
lend gereageerd. Opende 
de nieuwe regeling voor 
kleine bananenboeren in 
de dollarbananenlanden als 
Ecuador meer perspectief, 
kleine boeren op bijvoor-

Beleid van de EU

2120

zee verstrikt in een kabel 
en ging een hele scheepsla-
ding verloren. 
De voorbeelden geven aan 
hoe belangrijk het was om 
ook controle te hebben over 
de verscheping van bana-
nen. AgroFair was afhan-
kelijk van rederijen die de 
verscheping van Fairtrade 
bananen niet als hun eerste 

prioriteit zagen. Gelukkig 
kon AgroFair later door 
samenwerking met andere 
handelspartijen eigen 
verschepingscontracten 
afsluiten, waarbij ze zelf 
tijd, frequentie en route 
kon bepalen.
Gebrek aan controle over 
het transport leidde in 
de eerste jaren tot een 

terugloop van kwaliteit, 
waardoor de interesse van 
supermarkten terugliep. 
Het marktaandeel van 
Fairtrade bananen in 
Nederland daalde naar zo’n 
5% en stabiliseerde zich in 
de beginjaren op een kleine 
5000 ton per jaar. 
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10 Tegenwoordig verstaan we hieronder de bananen uit de Latijns-Amerikaanse landen Mexico, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia en Ecuador.

 11  ACP-landen zijn voormalige Europese koloniën uit Afrika, het Caraïbisch gebied en enkele eilandstaatjes 
uit de Stille Oceaan (Pacific). 
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De hevige kritiek op de 
situatie in de bananenpro-
ductie deed de multinati-
onals, die het beeld van de 
sector bepalen, geen goed. 
De roep om maatschappe-
lijk verantwoord onderne-
men begon steeds luider te 
klinken. Een onderneming 
als Chiquita probeerde daar 
met haar ‘Better Banana 
Project’ veranderingen in 
te brengen. Dat deed zij in 
nauwe samenwerking met 
het Amerikaanse Rainfo-
rest Alliance, dat zich met 
name richt op het behoud 
van biodiversiteit. De 
samenwerking leidde tot de 
Rainforest-certificering van 
alle Chiquita-plantages en 

in 2005 tot de herlancering 
van Chiquita-bananen in 
Europa. Andere bananen-
ondernemingen als Dole 
kwamen ook met eigen 
duurzaamheidsprogram-
ma’s. Plantages van multi-
nationals zitten niet in het 
Fairtrade systeem, maar 
verschillende multinatio-
nals opereren tegenwoor-
dig wel als importeur. 

De omslag in de bananen-
branche was mede een 
gevolg van de vraag van 
supermarkten. Steeds meer 
retailers wilden eisen rond 
duurzaamheid ingevuld 
zien, maar dan het liefst  
via bestaande partners. 

Albert Heijn koos in 2005 
voor Chiquita met het 
Rainforest Alliance label, 
maar bood daarnaast een 
biologische Fairtrade 
banaan aan, afkomstig 
van kleine boeren uit 
Peru. Verschillende andere 
supermarkten namen ook 
Fairtrade bananen op, naast 
hun reguliere assortiment. 

Een geheel nieuwe stap 
zette de supermarktketen 
PLUS. Begin 2010 stapte 
deze winkelketen volledig 
over op Fairtrade bananen. 
Het betekende een flinke 
impuls voor Fairtrade en 
een verdrievoudiging van 
de verkopen in Nederland. 

PLUS liet als eerste retailer 
in Nederland zien dat het 
mogelijk is om op grote 
schaal over te stappen op 
Fairtrade inkoop, zelfs 
zonder de prijs voor de 
consument te verhogen. Ze 
trad daarmee in de voetspo-
ren van supermarktketen 
Sainsbury’s in Engeland en 
COOP in Zwitserland, die 
eerder succesvol de over-
stap naar 100% Fairtrade 
bananen maakten.
PLUS koos voor een relatie 
met het bananenbedrijf 
Fyffes, dat haar bananen 
in Colombia inkoopt. 
De betreffende boeren-
organisaties zagen hun 
afzet met 7% toenemen. 
Aanvankelijk kwamen de 
bananen voornamelijk 
van grote plantages, maar 
een bezoek aan Colombia 
overtuigde PLUS ervan dat 
ook organisaties van kleine 
boeren een kwalitatief goed 
product kunnen leveren. 
Sindsdien betrekt de su-
permarktketen 10 tot 20% 
van het inkoopvolume van 
kleine-boerenassociaties 
en overweegt ze dit aandeel 
verder uit te breiden. 
In 2011 schakelden ook de 
winkelketens SPAR, COOP, 
EMTE en Vomar volledig 
over op Fairtrade bananen, 
nu uit Ecuador. De Fair-

trade bananenverkopen in 
Nederland bereikten in 2012 
zo een marktaandeel van 
bijna 20%.
 
In het Nederlandse over-
heidsbeleid kreeg duur-
zaamheid ook steeds meer 
aandacht. De overheid pro-
beerde via publiek-private 
partnerschappen duurzame 
ontwikkeling in producen-
tenlanden te stimuleren. 
De Nederlandse ambassade 
in Colombia startte in 
2011 een programma ter 
verbetering van de levens-
omstandigheden van kleine 
bananenboeren, waarvoor 
ze een overeenkomst te-
kende met Nederlandse en 
Colombiaanse partijen in 
de keten. De associatie van 
Colombiaanse bananen-
producenten Augura deed 
mee, evenals importeur 
Fyffes en de aan Colombi-
aanse bananenexporteurs 
verbonden Fundauniban en 
Corbanacol. Stichting Max 
Havelaar sloot zich aan om 
de afzet van de bananen in 
Nederland te bevorderen. 
Het commitment van PLUS 
gaf het initiatief een extra 
stimulans. Het ambassade-
programma loopt nog tot 
2015.
 
 

De vraag naar milieuvrien-
delijke bananen stimu-
leerde eveneens de vraag 
naar volledig biologisch 
gecertificeerde bananen. 
In de praktijk is een groot 
aanbod van dergelijke 
bananen evenwel moeilijk 
te realiseren gezien de vele 
ziektes en de noodzaak 
die te bestrijden. De vraag  
naar bio-bananen verklaart 
echter de sterke opkomst 
van Peru als productieland 
in de jaren ‘90. Het noorden 
van Peru is erg droog en 
derhalve minder vatbaar 
voor schimmels. Bestrij-
dingsmiddelen tegen 
‘Sigatoka’ hoeven dus 
niet ingezet te worden. 
De export van Peruaanse 
bananen maakt daarom een 
sterke groei door. 
Ook binnen Fairtrade zijn 
de associaties van kleine 
boeren uit Peru, tezamen 
met die uit de Dominicaan-
se Republiek, de belangrijk-
ste leveranciers van biolo-
gische bananen geworden. 
De vraag overstijgt echter 
het aanbod. Omdat droge 
klimaatomstandigheden in 
bananenstreken bijna niet 
voorkomen, is een sterke 
uitbreiding van het aanbod 
niet snel te verwachten.  

Duurzaamheid in de branche
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beeld de Windward-ei-
landen zagen hun afzet 
juist bedreigd.12 Fairtrade 
bananen in Nederland 
kwamen in die periode met 
name uit Ecuador, maar 
de Fairtrade bananen in 
Groot-Brittannië, waar de 
verkoop in 2000 op grote 
schaal startte, kwamen uit 
het ACP-eilandenrijk van 
de Windwards. 

De multinationale onder-
nemingen, voor wie de 
EU-markt uiterst belangrijk 
is, anticipeerden op de ver-
anderingen in het EU-be-
leid. Zo ging Fyffes, voor 
haar aanvoer vooral actief 
in de ACP-landen, ook naar 
mogelijkheden zoeken in 
de dollarbananenlanden. 
Andere multinationals 
als Dole en Chiquita, juist 

dominant in de dollar-
bananenlanden, richtten 
hun aandacht sterker op 
bevoorrechte ACP-landen 
in Afrika, zoals Kameroen, 
Angola, Ghana en Ivoor-
kust. Het zorgde in die 
landen voor een stimulans 
in de teelt van bananen. In 
2012 certificeerde Fairtrade 
de eerste bananenpartner 
uit Kameroen.  
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12 Van de 25.000 kleine bananenboeren op de Windward-eilanden in 1992 waren er in 2009 nog maar 4000 over.
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Ook in bananen maakt Fair-
trade zich hard voor kleine 
boeren: familiebedrijven 
die voornamelijk varen op 
hun eigen arbeidskracht. In 
de bananenteelt hebben zij 
veelal ook een of twee arbei-
ders in dienst. Gemiddeld 
heeft een boer 1,8 hectare 
land met bananen.14 

In de bananensector 
richt Fairtrade zich naast 
kleine boeren op arbeiders. 
Anders dan bij koffie of 
cacao is het merendeel van 
de bananen op de wereld-
markt afkomstig van grote 

plantages. De voortdurende 
prijsdruk in de bananen-
branche slaat rechtstreeks 
terug op loon en werkom-
standigheden van de plan-
tagewerkers, in totaal naar 
schatting een half miljoen 
mensen. Een hardnekkig 
fenomeen is ook de ge-
brekkige vakbondsvrijheid 
waardoor arbeiders niet 
onafhankelijk voor hun 
rechten kunnen opkomen. 

Om welke groep het ook 
gaat, de bouwstenen van 
Fairtrade blijven dezelfde. 
Eerlijke handelsvoorwaar-

den creëren de ruimte voor 
duurzame productie en 
voor investering in ontwik-
kelingsprocessen die men-
sen zelf vormgeven, vanuit 
hun organisaties. Omdat 
kleine boeren en arbeiders 
werken onder verschillende 
productieverhoudingen, 
krijgen de vaste elemen-
ten in de standaarden per 
doelgroep hun eigen invul-
ling. Zie de schematische 
weergave, die nader wordt 
toegelicht.  

Doelgroep   kleine boeren en plantagewerkers

• Hun positie is zwak, ze hebben vaak een bufferfunctie in de handelsketen. 
• Bij verlies van oogst door ziektes of natuurrampen staat hun bestaanszekerheid  
  direct op het spel.  
• Streekontwikkeling hangt nauw samen met de levensomstandigheden van kleine  
  boeren. In de Caraiben, maar ook in bijvoorbeeld Ecuador, Peru en Colombia zijn  
  kleine bananenboeren cruciaal voor de economie van land of regio.  
• Boerenfamilies, zelf eigenaren van de grond, zien hun werk óók als een middel  
  om de sociale en culturele structuur van hun gemeenschappen te behouden en te  
  versterken.15

De inzet voor bananenboeren die 
kleinschalig werken past naadloos bij de 

missie van Fairtrade:   

27

14  Fairtrade International, Monitoring the scope and benefits of Fairtrade (2012), 70.
 15 Fairtrade Foundation, How businesses are going further to make international supply chains work for 

smallholder farmers (2013).   
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Hoe werkt het Fairtrade 
model? Fairtrade ontleent 
zijn kracht aan een mix 
van factoren. Of liever 
gezegd: actoren. Energieke 
supporters over de hele 
wereld die het belang van 
Fairtrade blijven uitdragen. 
Bedrijven die partner-
schappen aangaan met 
boerenorganisaties om de 
ketenrelatie optimaal in 
te vullen. NGO’s die kleine 
boeren en plantages helpen 
om bepaalde stappen in 

hun ontwikkeling sneller te 
nemen. Samen creëren zij 
een ‘enabling environment’ 
voor de werkzaamheid van 
de Fairtrade standaarden. 

Om voor certificatie in aan-
merking te komen, moeten 
ketenpartijen zich aan 
bepaalde criteria houden. 
Dat geldt niet alleen voor 
de producenten; Fairtra-
de stelt nadrukkelijk ook 
eisen aan handelaren. Beide 
partijen worden geacht 

hun aandeel te leveren. 
Bij bananen zijn er drie 
standaarden in het geding. 
Er is om te beginnen de 
standaard voor handelaren. 
De Fairtrade standaard voor 
producenten valt vervol-
gens uiteen in een versie 
voor kleine boeren en een 
versie voor plantages met 
betaalde arbeiders.13 

Het Fairtrade model

13 Voor de volledige Fairtrade standaarden, zie www.fairtrade.net. 
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Standaard voor handelaren
Tenminste de minimumprijs

De standaard kent meerdere bepalingen die een faire verhouding tussen koper en verko-
per waarborgen. De meest elementaire zijn de prijscriteria.

Duurzaam produceren 
kost geld. Als het goed is, 
worden die kosten verdis-
conteerd in de prijs van het 
product. Maar zo werkt het 
meestal niet en al helemaal 
niet in de bananenmarkt. 
Kleine boeren, meestal 
zonder financiële reserves, 
krijgen geweldige klappen 
als de prijs onderuit gaat. 
Op plantages bepalen de 
inkomsten uit de bana-
nenverkoop welke ruimte 
er is voor lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden. 

Daarom werkt Fairtra-
de met een vangnet, in 
de vorm van een vaste 
minimumprijs. Die prijs 

is zodanig vastgesteld dat 
de kosten van duurzame 
productie op een redelijk 
niveau van efficiëntie wor-
den gedekt. Is de marktprijs 
hoger, dan volgen kopers 
gewoon de markt. Maar 
zodra de marktprijs door de 
bodem zakt, wordt de mini-
mumprijs van kracht. Dat 
biedt bescherming in tijden 
van nood. En in betere tij-
den het vertrouwen dat het 
vangnet in werking treedt, 
mocht dat nodig zijn. 

Overigens kan doorgaans 
slechts een deel van de 
beschikbare bananen 
verkocht worden op de 
Fairtrade markt. De rest 

gaat onder reguliere voor-
waarden de deur uit. Het 
totaal aan verkopen bepaalt 
het uiteindelijke financiële 
resultaat van de plantage of 
boerenorganisatie.  
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Is de marktprijs hoger, dan volgen kopers gewoon 
de markt. Maar zodra de marktprijs door de 

bodem zakt, wordt de minimumprijs van kracht.St
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Kleine boeren

Eerlijke
handelsvoorwaarden

• Gecertificeerd wordt  
  de boerenorganisatie
• Productie door 
  familiebedrijven

• Prijs en premie gaan 
  naar de boerenorga- 
  nisatie, die haar leden  
  vertegenwoordigt 
• Minimumprijs dekt de  
  kosten van duurzame  
  productie 
• De organisatie zet de  
  premie in ten behoeve  
  van haar leden 

• Loonarbeid doet zich  
  beperkt voor
• Criteria t.a.v. milieu en  
  ILO-basisregels 

• De organisatie handelt 
  namens de leden
• De organisatie functi- 
  oneert democratisch  
  en transparant

• De organisatie maakt  
  met haar leden een  
  ontwikkelingsplan 
• Premiegelden  
  financieren de  
  uitvoering

• Plantage realiseert  
  stapsgewijze verdere  
  verbetering van de  
  arbeidsvoorwaarden
• Fairtrade Premiecomité  
  maakt met haar achter-
  ban een premieplan
• Premiegelden financie-
  ren de uitvoering 

• Werkers verenigen zich,  
  als regel in onafhanke- 
  lijke vakbonden

• Criteria t.a.v. milieu en  
  ILO-basisregels
• Pakket aanvullende  
  bepalingen t.a.v. 
  arbeidsvoorwaarden en  
  ontwikkelingsmo- 
  gelijkheden van de  
  arbeiders

• De prijs gaat naar de 
   plantage 
• Minimumprijs dekt de  
  kosten van duurzame  
  productie 
• De premie gaat naar het  
  Fairtrade Premiecomité,  
  dat de arbeiders  
  vertegenwoordigt 
• Het comité zet de premie  
  in ten behoeve van de  
  arbeiders

• Gecertificeerd wordt  
  de plantage
• Productie door  
  loonarbeiders

Duurzame
productie

Organisatie

Ontwikkelingsproces

Plantagewerkers
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De Fairtrade premie

Een vaste premie van 
US$ 1,00 per doos wordt 
altijd extra betaald, of nu 
de marktprijs geldt of de 
minimumprijs. Ontwik-

keling vraagt namelijk 
investeringen, maar kleine 
boeren hebben daar weinig 
middelen voor. Toch heb-
ben ze achterstanden in te 

lopen.  Op plantages komt 
de premie volledig ten goe-
de aan de arbeiders. 
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minimumprijs en premie

Colombia  $ 5,25  $   9,10  $ 1,00
Costa Rica  $ 6,00  $   8,85  $ 1,00
Dominicaanse Rep. $ 4,50*  $   6,80*  $ 1,00
Ecuador   $ 5,25  $   8,45  $ 1,00
Ghana   $ 6,75  €   7,03  € 0,73
Peru      --  $ 11,25**  $ 1,00
Windwards  $ 5,75*  $  9,28*  $ 1,00

Land Minimumprijs 
2002

Minimumprijs
2013

Fairtrade premie
2013

De minimumprijzen 
worden regelmatig bij-
gesteld, op basis van de 
veranderde kostprijs. De 
productiekosten verschil-

len erg per land, daarom 
zijn landenprijzen nodig. 
Onderstaande tabel geeft 
de minimumprijzen 
en premies, waarbij ter 

vergelijking ook de prijzen 
van 2002 zijn vermeld 
(FOB-prijs16  in US-dollars 
per doos van 18,14 kg).

* Ex works-prijs (prijs van in dozen ingepakte bananen bij verlaten van plantage of  
   coöperatie). 
** Prijs biologische bananen (in Peru kennen we geen conventionele bananen).  

N.B. Voor biologische bananen geldt een minimumprijs die US$ 2,50 per doos
hoger ligt.

16  Prijs free-on-board: exportprijs op het moment dat de bananen ingescheept zijn in de haven van oorsprong. 
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Standaarden voor producenten
Duurzame productie in de basis

Van de boeren en plantages wordt gevraagd zich te houden aan minimumcriteria met be-
trekking tot arbeidsrechten en milieu. Deze criteria hebben alle duurzaamheidssystemen 
met elkaar gemeen.
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Arbeid

Milieu

Organisatie 

De fundamentele overeen-
komsten gesloten binnen 
de ILO, de arbeidsorganisa-
tie van de Verenigde Naties, 
zijn altijd de basis. Die 
overeenkomsten betreffen 
het recht op vrije organisa-
tie en collectieve onder-
handeling, het verbod op 
kinderarbeid, op discrimi-
natie en op dwangarbeid. 
Het blijft op plantages 
echter niet bij basiseisen. 
Positieverbetering van wer-
kers is daar het kerndoel 
van Fairtrade. De standaard 
vraagt daarom van het 
management actieve inzet 
voor zaken als training 
en scholing, veilige en 
gezonde werkomstandig-
heden, gelijkberechtiging 
van tijdelijke arbeiders en 
vrouwen en secundaire 
arbeidsvoorwaarden als 
(zwangerschaps-)verloven 
en pensioenregelingen. De 
instapeisen bepalen of een 
plantage toegang krijgt 
tot het systeem, waarop 

stapsgewijze verbetering 
moet volgen naar een vol-
gend niveau. Lonen moeten 
minstens in lijn zijn met 
de sectornorm en geleide-
lijk doorgroeien naar een 
leefbaar loon. Op moment 
van schrijven wordt in een 
revisie van de standaard het 
leefbaar-loonbeleid nader 
uitgewerkt. 

Individuele kleine boeren, 
met doorgaans enkele 
arbeiders, moeten zich aan 
minimumnormen houden. 
Substantiële uitgaven 
voor arbeidsbeleid zoals 
gevraagd aan plantages, 
liggen buiten hun bereik. 
De boerenorganisatie zelf 
moet in zijn hoedanigheid 
als werkgever aan een 
scherper pakket eisen vol-
doen. Hetzelfde geldt voor 
grotere boeren binnen de 
organisatie. 

Kinderarbeid heeft veel 
nadruk in standaarden en 

beleid binnen Fairtrade. 
Niet alleen op plantages, 
ook bij kleine boeren komt 
kinderarbeid voor, al speelt 
dat in bananen minder dan 
in bijvoorbeeld cacao en ka-
toen. Acceptabel is wel dat 
kinderen werkzaamheden 
verrichten op het familie-
bedrijf van hun ouders, 
mits dat werk schoolgang 
niet in de weg staat en 
past bij de leeftijd van
het kind.  

Milieucriteria zijn promi-
nent aanwezig in Fairtrade, 
niet in de laatste plaats 
geïnspireerd door de 
misstanden in de bananen-
sector. Er gelden strikte 
regels voor het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Met 
nauwkeurige registratie 
van de middelen, regels 
voor het gebruik, veilige 
opslag, beschermende 
kleding en voorlichting 
worden de gezondheidsri-
sico’s aan banden gelegd. 

Ook moet de plantage een 
‘integrated pest manage-
ment’ (IPM) strategie 
volgen om het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen 
geleidelijk te reduceren. 
Andere milieucriteria be-
treffen de bescherming van 
bodem en waterlopen, een 
verantwoord watergebruik, 
een goed afvalbeheer en be-
houd van de biodiversiteit.     

Biologische teelt is geen 
voorwaarde. Met zo’n eis 

vooraf zou Fairtrade juist 
de zwakste producenten-
groepen kunnen buiten-
sluiten. Maar bovendien 
leent de huidige exportba-
naan zich er slecht voor, 
vanwege de warme en voch-
tige streken waar hij wordt 
verbouwd. Het introduce-
ren van milieuvriendelijker 
middelen levert al grote 
winst op ten opzichte van 
de bestaande praktijken.  

Fairtrade is duurzame 
productie en méér. Na de 
productiecriteria volgen 
in de standaarden een 
aantal exclusieve Fairtrade 
elementen, met organisa-
tievorming als basis.  

Fairtrade werkt niet met in-
dividuele boeren, maar met 
organisaties van kleinscha-
lig werkende bananenboe-
ren. Een kleine boer in zijn 
eentje is een speelbal van de 
krachten om hem heen. Al-
leen door samen te werken 
met anderen kan hij zijn 
onderhandelingspositie 
verbeteren. Samenwerking 

geeft schaalvoordelen. Ge-
organiseerd kunnen boeren 
bijvoorbeeld het wassen, 
inpakken en exporteren van 
de bananen in eigen beheer 
nemen, om zodoende toe-
gevoegde waarde naar zich 
toe te trekken. Organisaties 
bieden ook een platform 
voor training en innovatie. 
En ze geven boeren een 
stem in de buitenwereld. 
In samenwerking worden 
plannen en projecten 
haalbaar die voor een indi-
viduele boer buiten bereik 
zouden liggen. 

Strenge voorwaarde is dat 
de organisatie democra-
tisch en transparant functi-
oneert. De leden kiezen hun 
leiders in het bestuur, dat 
op de algemene ledenver-
gadering verantwoording 
aflegt. Alle leden hebben 
daar een stem, in een grote 
organisatie misschien indi-
rect via gekozen vertegen-
woordigers. Ontwikkeling 
moet een breed gedragen 
proces zijn. De producen-
tenstandaard heeft allerlei 
bepalingen die de actieve 
participatie van leden 
stimuleren. 
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Ook voor plantagewerkers 
is organisatie de sleutel tot 
vooruitgang. Vakbonden 
beschermen de arbeiders-
rechten van werknemers 
en vertolken hun belangen 
in de onderhandelingen 
met hun werkgevers. 
Fairtrade wil bijdragen aan 

volwassen en evenwichti-
ge arbeidsverhoudingen, 
gebaseerd op wederzijds 
respect. Van arbeiders 
wordt gevraagd zich te 
organiseren, liefst in 
onafhankelijke vakvereni-
gingen. De werkgever moet 
daaraan actief meewerken. 

Als er in de omgeving geen 
functionerende bond is of 
de werkers maken zelf be-
zwaar tegen lidmaatschap, 
dan moet er op de plantage 
tenminste een autonoom 
werknemerscomité zijn dat 
zich met het management 
kan verstaan.  
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Ontwikkeling 

Fairtrade vraagt aan 
boerenorganisaties om 
een ontwikkelingsplan te 
maken. De premiegelden 
maken de investeringen 
hiervoor mogelijk, naar 
rato van de hoeveelheid 
geld en de prioriteiten van 
de boeren. Teeltverbete-
ring, bedrijfsontwikkeling, 
weerbaarheid tegen kli-
maatverandering, sociale 
vooruitgang: de leden 
bepalen de agenda. Wel is 
het sinds 2011 verplicht om 
tenminste één besteding te 
kiezen die ook aan arbei-
ders ten goede komt. 

Op plantages zijn het de 
werkers die ontwikke-
lingsplannen maken. Elke 
Fairtrade gecertificeerde 
plantage heeft een Premie-
comité (voorheen Joint 
Body). Daarin kiezen de 
werknemers hun vertegen-
woordigers. Het comité 
moet een afspiegeling van 
de werkvloer zijn, dus ook 
vrouwelijke, tijdelijke en 
seizoenarbeiders represen-
teren. Het comité beheert 
de premiegelden en geeft ze 
hun bestemming, in con-
sultatie met de achterban. 
Het management heeft ook 

een plaats in het comité en 
assisteert in de uitvoering 
van de initiatieven, die 
op of nabij de plantage 
plaatsvinden. Stemrecht 
heeft het management in 
de vernieuwde standaard 
niet meer. De premie wordt 
vooral ingezet voor scho-
ling op allerlei gebied, voor 
kleinschalige economische 
initiatieven en voor sociale 
projecten op het vlak van 
huisvesting, gezondheid, 
onderwijs, kredietverlening 
en verzekering.  

Een kleine boer in zijn eentje is een speelbal 
van de krachten om hem heen. Alleen door 
samen te werken met anderen kan hij zijn 

onderhandelingspositie verbeteren.

N
ic

ol
as

 G
au

th
y



Kijk voor het recept op pagina 86

met
banaan

 omelet

goed
Eenverrassend

ontbijt



Ecuador Ghana

Mexico

Dominicaanse Republiek

Peru

23

3
9

Colombia

Kamaroen

Costa Rica

Panama

27 8

19 13

3938

O
m

v
a

n
g

 v
a

n
 F

a
ir

t
r

a
d

e
 b

a
n

a
n

e
n

 i
n

 c
ij

f
e

r
s

 

Fairtrade gecertificeerde bananen 
boerenorganisaties en plantages 2013

Fairtrade bananenproductie 
per land

6% 36%

33%

15%

10%
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Colombia
Peru
Equador
Overige landen

Kleine boerenorganisaties
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Omvang van fairtrade bananen
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Fairtrade Premiebesteding 2010-2011

Kleine boerenorganisaties

Grote plantages

Fairtrade premiebestedingen

1% Overig

10% Overig

59% Andere ondersteuning 
voor arbeiders

9% Betaling aan leden

7% Gezondheid

4% Gezondheid

5%  Investeren in  arbeiders 
en hun organisaties

4% Milieu

6% Onderwijs

18% Onderwijs

6% Gemeenschap

4% Gemeenschap

67% Investeren in 
ontwikkeling van bedrijf en 
organisatie, productie en 
verwerking

Te
ss

a 
Jo

l



4342

O
m

v
a

n
g

 v
a

n
 F

a
ir

t
r

a
d

e
 b

a
n

a
n

e
n

 i
n

 c
ij

f
e

r
s

 

Extra Inkomen Fairtrade BananenPRODUCENTEN

*extra inkomsten bovenop de reguliere 
marktprijs o.b.v. verkopen in Nederland
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Onderzoek

17 MEL: Monitoring, Evaluation and Learning. 
18 Nicolas Eberhart & Sally Smith, A methodological guide for assessing the impact of Fairtrade (2008).

19 De studie van CODER was bij verschijning van dit boekje nog niet gepubliceerd. Verwijzingen gelden daarom een 
conceptversie. 
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Wetenschappelijk onder-
zoek naar Fairtrade impact 
begon eind jaren ’90 op 
gang te komen. Sinds 2005 
zet Fairtrade Internatio-
nal ook zelf systematisch 
impactonderzoek op. Doel 
is in de eerste plaats ver-
antwoording af te leggen 
aan alle externe partijen die 
steun geven aan Fairtrade. 
Maar er is ook een intern 
doel. Op basis van onder-
zoek kan FI, binnen een 
zogenaamde MEL-strate-
gie, het eigen werk blijven 
verbeteren.17

Samen met een aantal 
onderzoeksinstituten werd 
een onderzoeksmetho-
dologie18 ontwikkeld die 
nog voortdurend wordt 
verfijnd. Hij is gerelateerd 
aan een Theory of Change 
die in 2013 definitief wordt 
afgerond en die de inter-
venties beschrijft die in het 
Fairtrade systeem worden 
uitgevoerd om de gestelde 

doelen te bereiken. Die 
doelen zijn drievoudig en 
afgeleid uit de missie van 
Fairtrade:  

• het realiseren van faire  
  handel
• positieversterking (empo- 
  werment) van kleine  
  boeren en arbeiders 
• een duurzame verbetering 
  van hun leefomstandig- 
  heden

Generaliseren over de im-
pact van Fairtrade zal altijd 
moeilijk blijven, om een 
aantal redenen:  

• Fairtrade partners zijn  
 een divers gezelschap. Een 
organisatie met 50 boeren  
in Peru verschilt hemels- 
breed van een plantage  
met honderden arbeiders  
in Ghana.

• Partners zitten bo-
vendien in verschillende 
ontwikkelingsfasen. De 
mate van impact heeft een 

tijdscomponent. 
• Ook zijn de partners in 

verschillende mate betrok-
ken in Fairtrade. Sommige 
organisaties verkopen veel 
onder Fairtrade voor-
waarden, andere stukken 
minder.

• Vele invloeden leiden 
samen tot verandering. In 
welke mate is een  
effect aan Fairtrade  toe te 
schrijven, in welke mate 
aan andere factoren? Dat 
is vaak moeilijk te bepalen. 
Essentiële bijdragen komen 
ook van externe partijen 
die boerenorganisaties 
en plantages technische 
ondersteuning leveren. 
Onderzoek om inzichten 
verder aan te scherpen, 
blijft voortdurend nodig.
 
De afgelopen jaren hebben 
verschillende studies in de 
bananensector de effec-
ten van Fairtrade belicht. 
Zo deed Sally Smith van 
het Britse Institute for 

Development Studies 
(IDS) in 2010 een studie 
in verschillende landen in 
Latijns-Amerika en Ghana. 
Het CIDIN in Nijmegen 
onder leiding van Ruerd 
Ruben onderzocht in 2008 
met een aantal casestudies 
de impact van Fairtrade 
voor kleine bananenboeren. 
Het Duitse Center for Eva-
luation (CEval) deed in 2012 
een breed onderzoek naar 
de impact van Fairtrade op 
de gemeenschappen van 
kleine bananenproducen-
ten in Peru. Een laatste on-
derzoek betreft een studie 
van CODER in 2013 onder 
coöperaties en plantages in 
Colombia.19

Op basis van deze onder-
zoeken volgt hier een over-
zicht van de meest recente 
bevindingen betreffende 
de impact van Fairtrade op 
kleine boeren en planta-
gearbeiders. Effecten op 
regionale ontwikkeling en 
milieu worden eveneens 
belicht.  

Fairtrade Impact 

Sinds 1996 is de afzet van Fairtrade bananen internationaal enorm toegenomen. Maar wat 
betekent die groei precies voor de boeren en arbeiders in het Zuiden? 
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Stabilisering van inkomens 
en investeringen met de 
Fairtrade premie leidden 
tot een hogere levens-
standaard van boeren en 
hun families. 98% van de 
producenten in Colombia 
vond dat de kwaliteit van 
hun leven was toegenomen 
sinds de certificering van 
hun coöperatie.27 Van de 
producenten in Ecuador gaf 
driekwart aan dat in de pe-
riode 2007-2010 hun levens-
standaard, gezondheid en 
voeding waren verbeterd. 
Ook 75% van de leden van 
de coöperatie in de Domini-
caanse Republiek zagen een 
positieve ontwikkeling in 
hun levensstandaard sinds 
ze lid waren geworden.28 

Boeren en hun gezinnen 
profiteerden van investe-

ringen van de Fairtrade pre-
mie in sociale sectoren als 
onderwijs en gezondheids-
zorg. Alle producenten van 
de onderzochte coöperaties 
in Colombia hadden toe-
gang tot gezondheidszorg 
en 99% van de kinderen 
tussen 6 en 12 jaar ging naar 
school.29  In Ecuador vond 
tweederde van de coöpera-
tieleden het onderwijs voor 
hun kinderen verbeterd. Zij 
gebruikten de premie om 
het salaris van 18 nieuwe 
leraren te betalen.30   

Door hogere inkomsten 
hadden de meeste boeren 
altijd genoeg te eten, maar 
voor 22% gold dit nog niet. 
De boeren konden inves-
teren in hun woning en 
zelfs een televisie en een 
koelkast aanschaffen. Fair-

trade producenten in Peru 
investeerden gemiddeld 
40% meer in huishoudar-
tikelen dan niet-gecerti-
ficeerde boeren.31 De helft 
van de boeren in Ecuador 
had in de voorafgaande 
jaren verbeteringen in zijn 
woning aangebracht. In 
Colombia verbeterde 76% 
van de boeren zijn huis. Het 
merendeel van de huis-
houdens had toegang tot 
elektriciteit, gas, water en 
sanitaire voorzieningen.32  
De veranderingen in de 
levensstandaard waren 
vooral groot voor boeren 
die al langer bij een Fairtra-
de coöperatie aangesloten 
waren. Producenten die net 
lid waren konden vol-
gens de studie van Smith 
tenminste voorzien in hun 
basisbehoeften.33

Levensstandaard

48

Uit verschillende stu-
dies komt naar voren 
dat Fairtrade boeren een 
stabieler inkomen hadden 
dan niet-gecertificeerde 
boeren. Daarmee werd de 
relevantie van de Fairtrade 
minimumprijs bevestigd. 
Omdat boeren voor Fair-
trade producten verzekerd 
waren van de minimum-
prijs, kregen zij gemiddeld 
een iets hogere prijs voor 
Fairtrade bananen dan 
voor bananen die zij op de 
reguliere markt verkoch-
ten.20 Dat verschil was in 
Colombia vooral zichtbaar 
in het tweede semester van 
het jaar, wanneer de prijzen 
voor reguliere bananen 
doorgaans lager zijn.21

De inkomsten van de 
coöperatie lagen in veel 
gevallen echter nog onder 
het niveau van de produc-
tiekosten, vooral doordat 

de coöperaties maar een 
gedeelte van hun bananen 
op de Fairtrade markt 
verkochten.22 Met name 
voor kleinere boeren is de 
overstap naar Fairtrade 
kostbaar en uitdagend. 
De aanpassingen die zij 
moeten doorvoeren om 
aan de Fairtrade criteria te 
voldoen, vergen flinke in-
vesteringen en werpen vaak 
pas in een later stadium 
hun vruchten af.23 

Ook de Fairtrade premie, 
1 US-dollar per doos van 
18 kilo, droeg bij aan de 
financiële zekerheid van 
kleine boeren. Coöpera-
ties besloten in sommi-
ge gevallen om de lage 
inkomsten van hun leden 
met premiegelden aan te 
vullen. Maar de premie had 
vooral langetermijneffec-
ten omdat, als gevolg van 

collectieve investeringen 
in bijvoorbeeld de  infra-
structuur of in gereedschap 
voor coöperatieleden, de 
productiekosten daalden. 
Technische begeleiding 
verhoogde merkbaar de 
productiviteit en kwali-
teit van de bananenoogst. 
Producenten die al lang lid 
waren van een Fairtrade 
coöperatie produceerden 
volgens de studie van Sally 
Smith aanzienlijk meer en 
hadden een hoger inko-
men dan boeren die nog 
maar kort bij een Fairtrade 
coöperatie waren aange-
sloten.24 

De toegenomen financiële 
zekerheid zorgde ervoor dat 
bijna alle Fairtrade boeren 
in Colombia durfden te  in-
vesteren, risico’s namen en 
plannen durfden te maken 
voor de lange termijn. Door 

de Fairtrade contracten 
genoten boeren bovendien 
meer vertrouwen bij tradi-
tionele kredietverstrekkers, 
zoals banken en overheden. 
In Colombia had 93% van 
de producenten toegang 

tot krediet. Daarvan kon 
72% lenen bij de coöperatie, 
44% bij banken en 12% via 
informele kanalen.25  Uit 
verschillende onderzoeken 
blijkt ook dat boeren in 
staat waren om te spa-

ren. In de Dominicaanse 
Republiek zette 75% van de 
boeren spaargeld op een 
bankrekening. In Colom-
bia kon 85% van de boeren 
spaargeld opzij zetten.26 

  20 CEval, Assessing the impact of Fairtrade on poverty reduction through rural development (2012), Sally Smith, Fairtrade 
bananas, a global assessment of impact (2010), Ruerd Ruben, Fair Trade,60. 

21 CODER, An Evaluation of the Fair Trade Impact on Smallholders and Workers in the Banana Production Chain in 
Northern Colombia (2013).

22 Coöperaties verkochten gemiddeld 65% van hun bananen als Fairtrade. Fairtrade International, Monitoring the scope and 
benefits of Fairtrade (2012), 66.

23 Smith, 66.  
 24 Smith, 55.

25 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives. 
26 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives Smith, 66.

 27 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives. 
28 Smith, 66.

29 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives. 
30 Smith, 140. 

31 Ricardo Fort en Ruerd Ruben, ‘Impact of Fair Trade on banana producers in Northern Peru’, 
in Ruerd Ruben, Fair Trade, 67. 

32 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.
33 Smith, 66.
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34 Smith, 46. 
35 Smith, 63.

36 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.
37 CEval, 49.

 38 Smith, 79, 81 en 84.

39 Smith, 81.
40 Smith, 135 en 142.

  41 Smith, 81. 
 42 CEval, 59.

43 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.
  44 CEval, 46 en CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.

45 Smith, 48.
  46 CEval, 30, Smith, 48 en CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.

Door de toegenomen 
inkomenszekerheid en 
verhoging van de levens-
standaard waren boeren 
minder vaak gedwongen 
te migreren. In Ecuador 
konden kleine producenten 
door Fairtrade het hele jaar 
van hun eigen bananen-
productie leven. Daardoor 
hoefden zij niet meer elders 
hun heil als seizoenarbei-
der te zoeken.34

Over de arbeidsomstan-
digheden van werkers bij 
kleine boeren is de infor-
matie beperkt. Niettemin 
vond Smith in Ecuador dat 
zowel permanente als tij-
delijke arbeidskrachten bij  
boeren van een Fairtrade 
gecertificeerde coöperatie 

een hoger loon kregen dan 
werkers bij andere boeren. 
Werknemers met een vast 
contract hadden bovendien 
een sociale verzekering. De 
betere arbeidsvoorwaarden 
worden direct toegeschre-
ven aan de invloed van Fair-
trade.35 CODER constateer-
de een vergelijkbaar effect 
van Fairtrade in Colombia: 
arbeiders kregen tenminste 
het officiële minimumloon, 
hadden beschermende 
kleding en betere sanitaire 
voorzieningen, terwijl de 
velden niet meer vanuit de 
lucht met bestrijdingsmid-
delen werden besproeid. 
Arbeiders lieten weten 
vroeger blootsvoets te wer-
ken en geen beschermende 
kleding te dragen. 

Omdat Fairtrade geen on-
kruidbestrijdingsmiddelen 
toestaat, nam in Colombia 
de vraag naar arbeiders toe 
om het onkruid handmatig 
te wieden. Van de boeren 
huurde 96% regelmatig 
werkers in.36 In de Domini-
caanse Republiek bleek 42% 
van de arbeiders al meer 
dan vijf jaar bij dezelfde 
boer te werken, wat als on-
gebruikelijk gezien wordt 
in de bananenbranche. 
De nieuwe situatie wordt 
toegeschreven aan hogere 
lonen en een aantal andere 
voordelen als maaltijden en 
een eindejaarbonus, deels 
betaald  uit de Fairtrade 
premie. 

Door zich te organiseren 
in coöperaties kregen 
kleine boeren toegang tot 
diensten en internationale 
markten en profiteerden zij 
van de schaalvergroting. 
De kracht en structuur van 
hun coöperaties werden 
door Fairtrade versterkt, 
zo concluderen de onder-
zoekers van CEval.37 Uit de 
studie van Smith blijkt dat 
het groeiende zelfvertrou-

wen van boerencoöperaties 
in met name Ecuador en de 
Windward-eilanden leidde 
tot een versterking van hun 
onderhandelingspositie ten 
opzichte van partners in 
de transportsector, de ex-
portsector en de overheid. 
Coöperaties vergrootten 
hun kennis van de markt en 
zochten steeds meer directe 
contacten met internati-
onale kopers. In Ecuador 

verminderde Fairtrade zo 
de afhankelijkheid van 
tussenhandelaren die door-
gaans de kosten opdreven. 
Daarnaast zorgde Fairtra-
de voor meer financiële 
stabiliteit binnen coöpera-
ties, waardoor de vaak lage 
inkomsten uit verkopen op 
de reguliere markt beter 
konden worden opgevan-
gen.38

Binnen coöperaties werd 
een deel van de Fairtrade 
premie geïnvesteerd in ver-
sterking van de organisatie, 
bijvoorbeeld via trainingen. 
Op de Windward-eilan-
den kwamen de boeren 
maandelijks bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen 
en trainingen te volgen. 
De deelnemers gaven aan 
dat ze op die manier goed 
op de hoogte bleven van de 
ontwikkelingen in de markt 
en problemen en successen 
met hun collega’s konden 
delen.39

Naarmate het succes van de 
boerenorganisaties groeide, 
konden deze steeds meer 
financiële steun verwach-
ten van andere nationale en 
internationale instituties. 
Smith concludeert dat 
Fairtrade daarin een cen-
trale rol speelde.40 Uit de 
studie blijkt bovendien dat 
de regelmatige inspecties 
van FLO-Cert als stimulans 
werkten om zwaktes in de 
organisaties aan te pakken. 
In het algemeen werden 
onvolkomenheden snel 
aangepakt.

Het Fairtrade systeem 
droeg bij aan democrati-
sering van coöperaties. 
De criteria en de controle 
daarop hebben de betrok-
kenheid van boeren bij 
besluitvormingsprocessen 
vergroot en de transpa-
rantie van de organisatie 
verbeterd.41 Via trainin-
gen over de werking van 
het Fairtrade systeem, 
leiderschap en organisatie-
versterking werden boeren 
betrokken bij de ontwik-
keling van hun gemeen-
schap en werkomgeving. 
De meerderheid van de 
Peruaanse boeren had het 
gevoel dat zij hierdoor hun 
toekomstplannen daad-
werkelijk zouden kunnen 
uitvoeren.42  
Leden van de onderzochte 
coöperaties hadden veel 
vertrouwen in het manage-
ment van hun organisa-
tie. Boeren in Colombia 
meenden dat zij hun ideeën 
en klachten makkelijker 
konden ventileren en dat 
zij meer invloed hadden op 
besluitvormingsprocessen 
dan voorheen.43 Bij coöpe-
raties in Peru en Colombia 
was een groot deel van de 

boeren echter niet aan-
wezig bij de trainingen.44  
Duidelijkere communicatie 
zou de deelname kunnen 
verbeteren. Smith stelt 
daarnaast vast dat vrou-
wen, analfabeten en leden 
die de officiële taal niet 
spreken minder deelnamen 
aan trainingen en besluit-
vormingsprocessen binnen 
de coöperatie.45 
Fairtrade had nog weinig 
impact op de traditio-
nele rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen, die 
vaak zeer sterk verankerd is 
in de lokale cultuur van de 
verschillende productielan-
den. Vrouwen leverden hun 
bijdrage aan de productie, 
maar het waren meestal 
hun mannen -de eigenaars 
van de grond- die lid waren 
van de coöperatie. Bij alle 
onderzochte coöperaties 
lag het percentage vrouwe-
lijke leden onder de 20%. 
Hoewel sommige coöpera-
ties projecten hadden om 
de positie van vrouwen te 
versterken, waren de effec-
ten daarvan beperkt.46 

Organisatie en participatie van boeren
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Productiviteit en kwaliteit

Uit verschillende stu-
dies blijkt dat boeren in 
Fairtrade coöperaties hun 
productiviteit vergrootten. 
De eisen van de Fairtrade 
markt stimuleerden coöpe-
raties en boeren ook om de 
kwaliteit van hun bananen 
te verbeteren, waardoor de 
producenten een bredere 
toegang tot internationale 
markten kregen.47

Coöperaties gebruikten 
de Fairtrade premie voor 
trainingen en technische 
assistentie om de productie 
van hun leden te verbe-
teren. In Peru waren de 
bananencoöperaties zelfs 
de enige organisaties in de 
regio die trainingen aan-
boden.48  Hun boeren pro-
duceerden zodoende meer 
en leverden bananen van 
een hogere kwaliteit dan 
hun collega’s.49 In Ecuador 
produceerden boeren van 

de gecertificeerde coöpera-
tie El Guabo eveneens meer, 
terwijl zij nauwelijks meer 
werkkrachten inhuurden 
dan andere boeren. Vooral 
effectieve bestrijding 
van ‘Zwarte Sigatoka’ en 
verbeterde irrigatie bleken 
voor productieverhoging 
te zorgen.50 De opbreng-
sten van de coöperaties in 
Colombia namen tussen 
2010 en 2012 gemiddeld 13% 
toe.51  Boeren van El Guabo 
investeerden in kabelba-
nen, om bananen vanuit 
het veld te vervoeren, en in 
inpakstations. Daardoor 
kon de kwaliteit van de 
bananen beter behouden 
worden.52  
Grotere boeren bereikten 
vaak een hogere kwaliteit 
en productiviteit en dus 
eerder een hoger inkomen 
dan de kleinere leden 
van een coöperatie. Een 

coöperatie in Ecuador 
richtte zich daarom juist 
op de kleinere en zwakkere 
boeren. Die kregen van de 
coöperatie een hogere prijs 
voor hun bananen, zodat 
zij konden investeren in 
de verbetering van hun 
productie.53  Coöperaties in 
Peru verhoogden hun ba-
naneninkomsten door een 
groter deel van het werk 
onder eigen beheer te bren-
gen. In het verleden waren 
de bananenboeren alleen 
verantwoordelijk voor de 
teelt van hun product; 
exporteurs verzorgden de 
oogst en het wassen en 
verpakken van de bananen. 
Doordat de boerenorgani-
saties dat werk steeds meer 
zelf gingen doen, kregen zij 
een betere prijs voor hun 
product. 
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47 Smith, 82.
48  CEval, 47. 

  49 Smith, 48.
 50 Ruerd Ruben et al, ‘Fair Trade impact of banana production in Ecuador’, in Ruerd Ruben, Fair Trade, 162.

 51 CODER, The impact of Fair Trade on Cooperatives.
52 Ruerd Ruben et al, 162. 

53 Smith, 45.
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ontwikkeling investeerde 
BOS veel: onderwijs en 
gezondheidszorg werden 
verbeterd en er werd een 

mortuarium gebouwd. 
Bovendien stelde de 
coöperatie micro-kredieten 
beschikbaar, zodat boeren 

en hun gezinsleden 
bedrijfjes konden 
opstarten.  

54

In het droge noorden 
van Peru verbouwen de 
boeren van BOS hun 
bananen biologisch. Nu 
de coöperatie het wassen 
en verpakken van de 
bananen zelf doet, hebben 
de aangesloten boeren 
een sterkere positie en 
verdienen ze meer. 
 
Het klimaat in de 
Chira-vallei is perfect 
voor de verbouw van 
biologische bananen. 
Omdat het er zo droog 
is, worden de bananen 
nauwelijks bedreigd door 
schimmels en ziekten. 
De bananenboeren van 
BOS gebruiken sinds hun 
Fairtrade certificering 
in 2003 dan ook geen 
bestrijdingsmiddelen 
meer. Zo ontwikkelde 
de coöperatie zich tot 
een van de belangrijkste 
leveranciers van 
biologische Fairtrade 
bananen in de Nederlandse 
supermarkten. 

BOS ging in 2005 
samenwerken met 
COPDEBAN, die 
biologische Fairtrade 
bananen exporteert voor de 
bananengigant Dole. Tot 

2007 werden de bananen 
van de coöperatieleden 
door plukploegen van 
de exporteur geoogst 
en vervolgens gewassen 
en ingepakt. De boeren 
werden louter betaald 
voor de bananen zelf, 
waardoor hun inkomsten 
laag bleven. Vanaf 2008 
ging BOS de bananen 
zelf oogsten, wassen en 
verpakken. Daardoor 
ontving zij een hogere prijs 
voor haar producten. In 
2009 begon de coöperatie 
naast de verkoop aan 
COPDEBAN ook zelf direct 
te exporteren, met name 
naar Canada en Frankrijk. 

In 2012 had BOS 280 
werknemers in dienst die 
de organisatie en de boeren 
op tijdelijke of permanente 
basis hielpen met oogsten, 
wassen en inpakken van 
de bananen. Het aantal 
geproduceerde dozen was 
in 2011 ten opzichte van 
2006 vertienvoudigd en het 
ledental gegroeid naar 619 
telers. 

De voorspoedige groei 
van BOS kreeg een klap 
in mei 2012, toen veel 
bananenboeren met hevige 

overstromingen te kampen 
kregen. Zij verloren 20 
tot 30% van hun oogst; de 
schade bedroeg gemiddeld 
$5000 per boer. Ook de 
infrastructuur in de regio, 
waarin BOS met behulp 
van de Fairtrade premie 
flink had geïnvesteerd, 
werd ten dele verwoest. 
De kabelbaan, die kort 
daarvoor gebouwd was, 
bleef gelukkig intact. 

BOS startte met 
de Fairtrade 
ontwikkelingspremie 
de wederopbouw. 
De organisatie sloot 
strategische allianties met 
lokale instituties zoals 
de gemeente, zodat niet 
alleen de leden maar ook 
hun gemeenschappen 
van de premie konden 
meeprofiteren. Daarnaast 
werd de premie de laatste 
jaren gebruikt voor de 
gezamenlijke aankoop van 
landbouwmiddelen en 
het tegengaan van erosie. 
De coöperatie startte de 
bouw van een fabriekje, 
waar overrijpe bananen 
die ongeschikt zijn voor 
de export verwerkt zullen 
worden tot producten als 
chips en jam. Ook in sociale 

Een voorbeeld uit de praktijk

Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral 
(BOS) – Kleine boerenorganisatie in Peru
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COLOMBIA

Revival van een regio na gewapend conflict

De Noord-Colombiaan-
se regio’s Antioquia en 
Magdalena zijn van ouds-
her sterk afhankelijk van de 
bananenexport. Fairtrade 
speelde een belangrijke rol 
in het economische herstel 
van de door conflict geteis-
terde gebieden.  

De strijd tussen de Co-
lombiaanse regering en 
guerrillagroeperingen als 
de FARC, die sinds de jaren 
60’ al honderdduizenden 
burgerslachtoffers eiste, 
raakte kleine boeren in het 
noorden van Colombia 
hard. De bananenregio 
Urabá in Antioquia werd 
in de jaren ’60 een cen-
trum voor revolutionaire 
groeperingen. In de jaren 
’80 en ’90 probeerde de 
Colombiaanse overheid via 
vredesonderhandelingen de 
controle over de regio terug 
te krijgen. Enkele grote 
guerrillabewegingen gaven 
hier gehoor aan, maar an-
dere groepen reageerden op 
de oproep met geweld. Zij 
riepen boeren op zichzelf 

te verdedigen en creëerden 
daarmee een leger van 
paramilitairen. Het geweld 
nam daarna toe. Boeren-
gemeenschappen kregen 
te maken met ontvoering, 
afpersing, verdwijningen 
en moorden. Veel boeren 
durfden niet meer naar hun 
akkers, waardoor oogsten 
mislukten en de economie 
in elkaar zakte. Drugs-
bendes maakten voor hun 
cocaïnesmokkel succesvol 
gebruik van de chaos. 
Met de demobilisatie van 
gewapende guerrillagroe-
pen in 2006 en een beleid 
van democratische vei-
ligheid onder een eerdere 
regering, keerde de rust 
in de regio terug.  Econo-
misch herstel droeg daar-
aan bij. Ook de vakbond 
Sintrainago ging zich, via 
verbetering van de levens-
standaard van boeren en 
plantagewerkers, inzetten 
voor vrede en veiligheid.  

Dankzij Fairtrade werd de 
bananenproductie weer 
lucratief en gingen boeren 

investeren in hun akkers. 
Met technische assisten-
tie stegen de kwaliteit en 
productiviteit van hun 
bananen. De boeren stelden 
dat Fairtrade hen geholpen 
heeft om hun organisaties 
te versterken, kansen in 
de internationale markt te 
benutten, kennis van het 
productieproces te vergro-
ten en te participeren in de 
ontwikkeling van de regio. 
Ze vonden dat Fairtrade 
door de opleving van de 
bananenteelt bijdraagt aan 
een veelbelovende toe-
komst voor de regio.54 
Ook voor de arbeiders op 
de onderzochte plantages 
betekende Fairtrade een 
belangrijke stap voor-
waarts. Van hen gaf 43% 
aan dat Fairtrade voor 
werkgelegenheid en goede 
arbeidsomstandigheden 
heeft gezorgd en zo vrede 
en veiligheid in hun regio 
heeft gestimuleerd.55    

In de regio Magdalena 
droeg het eerder genoemde 
publiek-privaat partner-

schap tussen Colombia 
en Nederland bij aan 
herstel van de rust en 
veiligheid in de boe-
rengemeenschappen. 
Ruim 700 kleine boeren 
profiteerden van een 
samenwerkingsprogram-
ma, dat overigens nog tot 
2015 doorloopt. Met de 
wekelijkse afzet van ruim 
13.000 dozen Fairtrade 
bananen bij Nederlandse 
retailers als PLUS, ver-
grootten de zes aange-
sloten coöperaties hun 
financiële zekerheid. De 
boeren durfden daarom 
in de toekomst van hun 

gemeenschappen te in-
vesteren en genoten een 
betere levensstandaard. 
Met de premie die zij uit 
de Fairtrade verkopen 
ontvingen, verbeterden 
zij de lokale infrastruc-
tuur en de toevoer van 
water. Hiermee versterk-
ten zij hun concurrentie-
positie ten opzichte van 
grote landeigenaren die 
steeds meer land in de 
regio opkopen.  

54 CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.
55  CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.
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56  Smith, 49.
 57 CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.

58  Smith, 62.
  59 Omdat de werktijden op de Fairtrade plantage korter waren, was de absolute hoogte van het loon lager dan op de niet 

gecertificeerde controle-plantage. Ruerd Ruben en Lucie van Schendel, ‘Impact of Fair Trade in banana plantations in 
Ghana’, in Ruben, The impact of Fair Trade 145.

Voor plantagearbeiders was 
het belangrijkste effect van 
Fairtrade de formalisering 
van arbeidscontracten, zo 
blijkt uit zowel de studie 
van Smith als CODER. 
Op Fairtrade plantages in 
Ecuador, de Dominicaanse 
Republiek en Ghana had 75 
tot 94% van de werknemers 
een vast contract. Vóór die 
tijd varieerde het tussen 
helemaal geen en 71% vaste 
contracten.56 In Colombia 
hadden alle werknemers 
een vast contract. Als resul-
taat van de geformaliseerde 
arbeidscontracten kregen 

arbeiders recht op vakan-
tiedagen, verlof tijdens 
feestdagen en vergoeding 
tijdens ziekte en zwanger-
schap. Plantagewerkers 
kregen de mogelijkheid om 
concreet over toekomst-
plannen na te denken.57

Met de formele contracten 
kregen arbeiders op Fairtra-
de gecertificeerde plantages 
het wettelijk vastgestelde 
minimumloon of hoger. In 
Ecuador en de Dominicaan-
se Republiek lagen de lonen 
van Fairtrade plantagear-
beiders boven het nationale 

gemiddelde. Jaarlijkse 
bonussen, vakanties en 
betaling bij overuren die 
daar bovenop kwamen, 
maakten werknemers op 
Fairtrade plantages daar 
tot de best verdienende 
arbeiders.58 Ook Fairtrade 
arbeiders in Ghana verdien-
den meer dan de werkers 
op een niet-gecertificeerde 
plantage. Omdat zij kortere 
dagen maakten, hadden 
zij bovendien tijd om hun 
eigen gewassen te verkopen 
of op andere manieren bij 
te verdienen.59

Toch gaven arbeiders op 

IMPACT VOOR PLANTAGEWERKERS
Formalisering arbeidscontracten en loon

60 Smith, 68.
  61 CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.

62 Smith, 69.

de onderzochte plantages 
in Ghana, Ecuador en de 
Dominicaanse Republiek 
aan dat hun basisloon 
nog onvoldoende was om 
alle kosten binnen hun 
huishoudens te dekken. 
Met extra’s als een jaarlijkse 
bonus konden de meeste 
arbeiders op deze planta-
ges in hun basisbehoeften 
voorzien, maar voor speci-
ale uitgaven, bijvoorbeeld 
voor betere huisvesting, 
ontbrak het geld. De meer-
derheid van de werkers 
had niet de mogelijkheid 
om regelmatig te sparen, 
waardoor zij onvoorziene 
kosten, bijvoorbeeld bij 
ziekte, moeilijk konden op-
vangen. Bijna alle arbeiders 
vulden de huishoudpot 
daarom aan met inkomsten 
van familieleden.60 Op de 
onderzochte plantages in 
Colombia verdiende 74% 

van de arbeiders genoeg 
om in de basisbehoeften 
te voorzien. Ook daar 
werden de lonen voor het 
plantagewerk aangevuld 
met inkomsten van andere 
gezinsleden.61

Op verschillende plantages 
werd de Fairtrade premie 
gebruikt om de inkomens 
van arbeiders aan te vullen. 
In Ecuador kregen de 
werkers bijvoorbeeld om de 
twee weken een bonus van 
tien dollar om voedsel te 
kopen. In Ghana kregen ar-
beiders een kerstbonus, ter 
waarde van een maandloon. 
Hoewel in de Fairtrade 
criteria staat dat plantage-
werkers de vrijheid hebben 
om zelf over de besteding 
van de premie te beslissen, 
geeft de standaard ook 
aan dat de premie bedoeld 
is voor gemeenschappe-

lijke projecten. Fairtrade 
wil voorkomen dat met 
premiegeld verplichtingen 
van de werkgever worden 
overgenomen. In Ghana 
leidde dit tot veel onbegrip 
bij plantagearbeiders. 
Zij hadden het gevoel dat 
Fairtrade International niet 
naar hen luisterde.62

  In de herziening van 
de Fairtrade criteria die 
gaande is, wordt voorge-
steld toe te staan dat een 
beperkt deel van de premie 
desgewenst rechtstreeks 
aan de werkers kan worden 
uitgekeerd. Dit kan een 
welkome bijdrage zijn als 
een substantiële loonsver-
hoging (nog) niet haalbaar 
is en komt beter tegemoet 
aan het uitgangspunt 
van FI dat de werkers de 
bestemming van de premie 
bepalen. 

Voor plantagearbeiders was het belangrijkste 
effect van Fairtrade de formalisering van 

arbeidscontracten.
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Arbeidsmigranten in de Dominicaanse Republiek

Op de bananenplantages 
in de Dominicaanse Re-
publiek komt meer dan 
de helft van de arbeiders 
uit het arme buurland 
Haïti. Zij werken vaak 
illegaal en onder slechte 
woon- en arbeidsomstan-
digheden. Haïtiaanse 
arbeiders op Fairtrade 
gecertificeerde plantages 
konden vanwege hun 
officiële contract een 
arbeidsvisum aanvragen, 
waardoor zij niet meer in 
de illegaliteit hoefden te 
leven. Daarmee werden 
de zekerheid en positie 
van de arbeidsmigranten 
sterk verbeterd. Zij hoef-
den niet langer bang te 
zijn voor invallen van de 
vreemdelingenpolitie en 
konden voor familiebe-
zoek legaal de grens over. 
Arbeiders betaalden de 

arbeidsvisa, ter waarde 
van $295, met behulp 
van de Fairtrade premie. 
Het merendeel van de 
Fairtrade premiegelden 
kwam echter ten goede 
aan programma’s voor 
lokale gemeenschappen 
van de Dominicaanse 
arbeiders. Haïtiaanse 
arbeiders wilden de 
premie ook graag besteed 
zien aan huisvesting en 
ziektekosten van hun 
eigen families. Een voor-
gestelde vernieuwing van 
de Fairtrade criteria voor 
plantages geeft arbeids-
migranten de mogelijk-
heid om een deel van de 
premie in contanten mee 
te nemen naar hun eigen 
gemeenschappen. 
Daarnaast stelt Fairtra-
de International in de 
nieuwe standaard voor 

arbeidsmigranten in de 
Dominicaanse Republiek 
een werk- of verblijfs-
vergunning verplicht. 
Op deze manier wil de 
organisatie discrimina-
tie tegengaan en gelijke 
behandeling van alle 
plantagewerkers afdwin-
gen. Hoewel de Domini-
caanse overheid begin 
2013 een wet doorvoerde 
om arbeidsmigranten 
gemakkelijker een legale 
status te verschaffen, 
hebben deze nog nauwe-
lijks toegang tot publieke 
diensten. Fairtrade 
International blijft in 
onderhandeling met de 
Dominicaanse overheid 
om de rechten van de 
Haïtiaanse arbeidsmi-
granten te verbeteren.  
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Levensstandaard

Arbeidsomstandigheden

Het gebruik van de premie voor huisvesting, 
gezondheidszorg en onderwijs

Vaste basissalarissen en de 
bestedingen van de Fairtra-
de premiegelden hebben 
geleid tot verbetering van 
de levensstandaard van 
plantagearbeiders. Op de 
onderzochte plantages in 
Colombia hadden de arbei-
ders genoeg te eten, hun 
kleding was in goede staat 
en ze konden hun kinderen 
naar school laten gaan. De 
arbeiderswoningen waren 
aangesloten op gas en elek-
triciteit en bijna alle huizen 
beschikten over drinkwater 

en sanitaire voorzieningen. 
De meeste arbeiders beza-
ten een tv, mobiele telefoon 
of koelkast.63 Arbeiders 
op een Fairtrade plantage 
in Costa Rica besteedden, 
meer dan hun collega’s 
op niet-gecertificeerde 
plantages, tijd en geld aan 
onderwijs en training, 
wat hen uit de vicieuze 
cirkel van armoede moet 
brengen.64 Uit de studie van 
Smith blijkt dat arbeiders-
gezinnen inkomsten uit 
verschillende bronnen bij 

elkaar moesten leggen om 
te kunnen investeren in een 
hogere levensstandaard.65  
Arbeiders van verschillende 
plantages gebruikten de 
premie voor verbeteringen 
in  gezondheidszorg en 
onderwijs.66 In Colombia 
kregen werknemers moge-
lijkheden om studiebeur-
zen aan te vragen, werden 
ze geholpen om toegang 
te krijgen tot medische 
zorg en konden ze met hun 
familieleden cursussen 
volgen.67 

Risico’s rond de gezond-
heid en veiligheid van 
arbeiders in Ecuador en 
Ghana namen op Fairtra-
de plantages af naarmate 
ze langer gecertificeerd 
waren. Arbeiders werden 
minder vaak blootgesteld 
aan schadelijke bestrij-
dingsmiddelen, hadden 
beschermende kleding en 
betere toegang tot schoon 
drinkwater en sanitaire 
voorzieningen.68 Fairtrade 
vormde een aanvulling op 
overheidsprogramma’s en 
trainingen van vakbonden. 
Arbeiders in Colombia 

kregen meer trainingen 
en voelden zich veiliger in 
hun werk dan in de periode 
voordat hun plantage ge-
certificeerd werd. Volgens 
de arbeiders gebeurden er 
sindsdien minder ongeluk-
ken op de plantage.69

Verbeterde werkomstandig-
heden noemden arbeiders 
in Colombia als één van de 
grote voordelen van het 
werken op een Fairtrade 
gecertificeerde plantage, 
naast de formalisering van 
hun arbeidscontracten.70  
De relaties tussen werk-
nemers en management 

van de plantages waren in 
alle vier de landen van de 
Smith-studie ook beter dan 
op andere plantages. Dit 
was voor veel werknemers 
een belangrijke reden om 
op deze plantages te willen 
werken. Toch durfden 
arbeiders zich in sommige 
gevallen niet uit te spreken 
als ze het ergens mee on-
eens waren, uit angst voor 
straf of ontslag. Een klach-
tenmechanisme waarbij 
werkers zich veilig voelen 
om bezwaren te uiten is 
geboden.71  
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63  CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.
  64 Guillermo Zúñiga-Arias en Fernanado Sáenz-Segura, ‘Impact of Fair Trade in banana production of Costa Rica’, in 

Ruben, The impact of Fair Trade, 109. 
65 Smith, 67.

  66 Smith, 70. 
 67 CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.

68  Smith, 75.
69  CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.
70  CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.

71  Smith, 93.

In Colombia kregen werknemers mogelijkheden om 
studiebeurzen aan te vragen, werden ze geholpen om 
toegang te krijgen tot medische zorg en konden ze 

met hun familieleden cursussen volgen.

Huisvesting 59 arbeiders 
ontvingen $90.000 
voor huisvesting

Arbeiders kregen 
50%  korting op 
medicijnen, 
hun gezinnen 40%

Schoolbeurzen van 
$75 per kind per jaar

Jaarlijks schoolmaterialen 
ter waarde van $350-500 en 
dagelijks een uur lees- en 
schrijfles voor arbeiders

Bijdrage aan schooluni-
formen en andere  
schoolartikelen

Arbeiders kregen vergoe-
ding voor doktersbezoek, 
gebruik van medicijnen en 
operaties

Bijdrage aan ziekte-
kostenverzekering, 
voorlichting over HIV/
Aids en malaria

10 arbeiders kregen een 
nieuw huis 46% van de 
premie werd besteed aan 
huisvesting voor arbeiders 

Geen bijdrage aan 
huisvesting

Gezondheidszorg

Onderwijs

Ecuador
Dominicaanse

Republiek
Ghana

Bron: Sally Smith, Fairtrade Bananas: a global assessment of impact
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72 Smith, 89, CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.
73  Ruerd Ruben en Lucie van Schendel, ‘Impact of Fair Trade in banana plantations in Ghana’ in Ruerd Ruben,   

The impact of Fair Trade, 147 en Sally Smith, 94.
 74 Sintrainago vertegenwoordigt 98% van de arbeiders, Augura vertegenwoordigt alle bananenproducenten in Urabá en 70% 

van de producenten in Magdalena.

75  Smith, 90-91.
76  Smith, 92.

 77 Guillermo Zúñiga-Arias en Fernanado Sáenz-Segura, in Ruerd Ruben, The impact of Fair Trade, 110. 
78  Smith, in Ruben, The impact of Fair Trade 92.

79  Smith, 92 en CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.
80  Smith, 95. 

Organisatie en participatie

Fairtrade speelde een 
belangrijke rol in de ver-
sterking van de organisatie 
en de participatie van 
plantagewerkers. In Ghana 
en Colombia, waar planta-
gearbeiders bijna allemaal 
lid waren van een vakbond, 
werd de sterke positie van 

de vakbonden door het ma-
nagement van de Fairtrade 
plantages onderschreven.72  
Overal waren werkers via 
de Fairtrade Premieco-
mités direct of indirect 
verantwoordelijk voor de 
besteding van de Fairtrade 
premie. Arbeiders in Ghana 

voelden zich bovendien in 
hoge mate medeverant-
woordelijk voor de doelstel-
lingen en ambities van het 
management. Die betrok-
kenheid is mede te danken 
aan het feit dat werknemers 
voor 25% eigenaar werden 
van het bedrijf.73

Verschillen tussen het 
Premiecomité, het werkne-
merscomité en de vakbond 
bleken voor veel plantage-
arbeiders niet goed duide-
lijk. Op sommige plantages 
werden werknemerscomi-
tés naar voren geschoven 
als gemakkelijk alternatief 
voor de vakbond. In de 
Dominicaanse Republiek 
en Ecuador hadden arbei-
ders bijvoorbeeld weinig 
interesse in lidmaatschap 
van een vakbond, omdat 
zij de verschillen met het 
werknemerscomité niet 
zagen.75 Op verschillen-
de plantages misten de 
werknemerscomités echter 
onderhandelingscapaciteit, 
waardoor zij weinig invloed 
hadden op de beslissingen 
van het management.76  

Ook in de premiecomités, 
waarin zowel de arbeiders 
als het management zitten, 
werd de stem van de planta-
gewerkers niet altijd goed 
gehoord. Van de plantage-
werkers in Costa Rica gaf 
71% aan dat zij niet betrok-
ken werden in beslissingen 
over de besteding van de 
Fairtrade premie.77  De Liai-
son Officers van Fairtrade 
International besteedden 
de laatste jaren daarom veel 
aandacht aan training van 
comités. En met succes: 
volgens de studie van 
Smith werd daardoor de 
effectiviteit van de comités 
flink vergroot.78

Fairtrade certificering 
versterkte de capaciteiten 
en kennis van de gekozen 

werknemers in de comités 
op plantages in Ghana, de 
Dominicaanse Republiek 
en Ecuador. De vertegen-
woordigers bekleedden hun 
rol in de comités vaak voor 
lange tijd, waardoor zij 
managementvaardigheden 
ontwikkelden en meestal 
goed op de hoogte waren.79  
Het waren vooral de suc-
cesvolle en hoger opgeleide 
arbeiders die hun collega’s 
vertegenwoordigden. Vrou-
wen, migranten, analfabete 
werknemers en arbeiders 
die de officiële taal niet 
spraken werden nauwelijks 
in de comités verkozen. 
Toch constateerde Smith in 
haar studie een toename 
in de deelname van vrou-
wen.80 

Fairtrade draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen
in Colombia
In de Colombiaanse 
bananenregio Urabá 
bereikten de vakbond 
Sintrainago en de vereni-
ging van bananenpro-
ducenten Augura74 eind 
jaren ‘90 overeenstem-
ming over een CAO voor 
de bananensector, een 
unieke gebeurtenis in de 
roerige geschiedenis van 
de Zuid-Amerikaanse 
bananenindustrie. Uit 
gesprekken met arbei-
ders, landeigenaren en 
plantagemanagement in 
de regio blijkt dat Fairtra-
de een belangrijke rol kan 
spelen in het bereiken 

van dergelijke goede 
arbeidsverhoudingen. 
Daarvoor is het essentieel 
dat arbeiders onafhanke-
lijk hun mening kunnen 
geven. 

Arbeiders op de plantage 
Frontera Limitada: ‘Door 
de trainingen die wij kre-
gen binnen het Fairtrade 
systeem, leerden we dat 
we recht hebben op een 
bepaalde levensstan-
daard.’ 

J. Jaramillo, manager en 
eigenaar van de plantage 
Marta María: ‘De arbeids-

verhoudingen werden 
beter door Fairtrade. Ar-
beiders zijn tegenwoor-
dig anders dan vroeger. 
Dat is een verdienste van 
de premie. En als mensen 
veranderen, verandert 
ook de productie.’ 

Een arbeider die lid is van 
het Premiecomité en het 
vakbondscomité: ‘Ik denk 
niet dat Fairtrade moge-
lijk is zonder vakbond. 
Werkgevers die geen 
vakbond willen, vinden 
het niet echt belangrijk 
dat dingen goed gedaan 
worden.’  

Bron: Victor Hugo Quesada A., What can we learn from the banana experience in 
Colombia? (2013).  
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In het noorden van 
Colombia werken 458 
arbeiders op de plantage 
Bananeras de Urabá. 
Zij zijn vanwege hun 
vaste contracten in staat 
te investeren in hun 
huisvesting en in de 
toekomst van henzelf en 
hun gezinnen. 

De plantage startte in 
1963, toen de gebieden 
van Noord-Colombia 
nog veelal onontgonnen 
waren. De Hondurese ex-
plantagearbeider Diógenes 
Echeverri kocht een klein 
stuk land om bananen 
te gaan produceren. 
Zijn huwelijk met een 
rijkeluisdochter stelde hem 
in staat zijn stuk land uit 
te breiden tot de plantage 
Sociedad Bananeras de 
Urabá. 

In 2013  bestaat het 
bedrijf uit zes plantages 
die samen 660 hectare 
beslaan. De bananen 
worden verbouwd in een 
vochtig en warm klimaat. 
De grond is er vruchtbaar 
en er is voldoende toegang 
tot water. Het natte 
klimaat brengt echter ook 
schimmels en infecties 
met zich mee, waardoor 

biologische productie 
nagenoeg onmogelijk 
is. Omdat de plantages 
slechts een half uur van een 
exporthaven liggen, zijn de 
transportkosten laag. 

De eigenaren zetten zich 
vanaf de oprichting van 
de plantage in voor goede 
werkomstandigheden en 
een zo milieuvriendelijk 
mogelijke productie.  In 
2005 werd Bananeras 
de Urabá Fairtrade 
gecertificeerd. Van de 
bananen werd in 2012 80% 
op de Fairtrade markt 
verkocht. Het bedrijf was 
medeoprichter van de 
Fairtrade gecertificeerde 
exporteur UNIBAN, die 
onder andere bananen 
levert aan Fyffes en de 
Britse supermarktketen 
Sainsbury’s. Nog steeds 
is Bananeras de Urabá 
één van de belangrijkste 
aandeelhouders van het 
exportbedrijf. 

De gewapende strijd in 
Colombia had ernstige 
gevolgen in de Urabá-regio. 
Tijdens een bloedig conflict 
in 1988 werd het landgoed 
gereduceerd tot 67 hectare. 
Tussen 1990 en 2007 werd 
echter weer nieuw land 

aangekocht, waardoor 
de productie snel steeg. 
Ook de arbeiders werden 
geraakt: 31% van hen 
verloor tijdens het conflict 
een naaste. Gelukkig is de 
regio sinds enkele jaren 
weer rustiger.

De arbeiders zagen hun 
levensomstandigheden 
verbeteren. Zij zijn steeds 
meer in staat om plannen 
voor de lange termijn te 
maken en investeringen 
te doen, vooral omdat alle 
arbeiders op de plantage 
een vast contract hebben. 
Driekwart heeft een eigen 
huis met elektriciteit en de 
helft van de werknemers 
kon in de afgelopen jaren 
verbeteringen aan zijn 
woning aanbrengen. 
Met behulp van de 
Fairtrade premie werden 
in 2012 74 huizen voor 
de arbeidersgezinnen 
gebouwd. Alle arbeiders 
hebben dankzij de premie 
bovendien toegang tot 
sanitaire voorzieningen 
en schoon drinkwater. 
Daarnaast kunnen zij 
leningen afsluiten, 
bijvoorbeeld om een eigen 
bedrijfje op te starten. 

Een voorbeeld uit de praktijk

Bananeras de Urabá – plantage in Colombia
De impact van Fairtrade voor 
plantagearbeiders
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De werkomstandigheden 
en de contacten tussen 
management en arbeiders 
zijn goed. De veiligheid 
en gezondheid van de 
werknemers wordt beter 

in de gaten gehouden. 
Werkers geven aan 
minder vaak ziek te zijn 
en de laatste jaren minder 
ongevallen op de plantage 
te zien. Lidmaatschap 

van een vakbond wordt 
gestimuleerd, met als 
resultaat dat alle 
arbeiders zich hebben 
aangesloten.  

81  CODER, Impact of Fairtrade on Cooperatives.
82  Smith, 99.

83  Ruerd Ruben en Lucie van Schendel, in Ruben, The impact of Fair Trade, 149.
84  Smith 102.
85 Smith, 102.

Toegang tot de Fairtrade 
markt hield de werkgele-
genheid in de bananensec-
tor in Colombia op peil en 
had daarmee een stabilise-
rende werking in de regio. 
Kleine boeren konden door 
de toegenomen productie 
meer arbeiders in dienst 
nemen.81 Fairtrade gecerti-
ficeerde plantages groeiden 
niet substantieel, maar 
konden door verhoog-
de productie ook meer 
werknemers aantrekken 

dan niet-gecertificeerde 
plantages. Daarnaast boden 
de vaste contracten en 
betere arbeidsomstandig-
heden de werknemers in 
de regio meer zekerheid.82  
Arbeidsovereenkomsten 
die werden gesloten op de 
Fairtrade VREL-plantage in 
Ghana werden vaak binnen 
een jaar overgenomen door 
een niet-gecertificeerde 
concurrerende plantage.83  
Fairtrade heeft indirect 
werkgelegenheid gegene-

reerd op het gebied van 
serviceverlening, zo blijkt 
uit zowel de studie van 
Smith als CODER. Zo ont-
stond er door besteding van 
de premie vraag naar onder 
andere leraren, medisch 
personeel en bouwvakkers. 
Lokale economieën werden 
gestimuleerd, omdat boe-
ren en arbeiders  meer huis-
houd- en schoolartikelen 
konden aanschaffen.84  

Impact op regionale
ontwikkeling en milieu

Economische ontwikkeling

Fairtrade plantage in Ghana genereert
werkgelegenheid in regio

Uit het onderzoek van 
Smith kwam naar voren 
dat de bananenplantage 
VREL zowel direct als in-
direct voor werkgelegen-
heid in de regio zorgde. 
Deze mensen dankten 
tenminste een deel van 
hun inkomsten aan de 

Fairtrade plantage: 
• 400 arbeiders op de 

lokale bananenmarkt
• 50 lokale Kenkey- 

(maïs gewikkeld in bana-
nenbladeren) producen-
ten en verkopers

• 50 medewerkers van 
een plasticbedrijf dat be-

schermingszakken voor 
de bananen recyclet

• 20 medewerkers van 
een houtbedrijf dat pal-
lets levert

• 48 mensen die be-
standdelen voor bemes-
ting leveren85 

dozen bananen in
1.517.702

Bananeras de Uraba
produceerde

2011
Daarvan 

verkochten zij

1.264.664
dozen als 
fairtrade

Bananeras de 
Uraba werd 

gecertificeerd in

2005 ER WERKEN 
                                ARBEIDERS458

Het bedrijf bestaat uit 
         plantages6

hectare

de totale 
oppervlakte is

660

M
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op
pe

n



7170

F
a

ir
t

r
a

d
e

 I
m

p
a

c
t

 

88 CEval, 59.
89 CODER, Impact of Fairtrade on plantations

90 CEval, 20.
 91 Smith, 149.

92 Smith, 107, CEval, 67 en CODER, Impact of Fairtrade on Plantations.

86 CEval, 58.
87 CEval, 62, Ricardo Fort en Ruerd Ruben, The impact of Fair Trade 61. 

Een grote bananenexpor-
teur van conventionele 
bananen zette in 2008 
na de introductie van 
Fairtrade in Peru een 
fonds op, waarin hij 
voor iedere aangekochte 
doos bananen een dollar 
stortte voor ontwikke-
lingsprojecten. Op deze 

manier probeerde het 
bedrijf producenten aan 
zich te binden en betere 
leefomstandigheden voor 
hen te creëren. Het fonds 
is volgens waarnemers in 
de bananensector recht-
streeks afgeleid van het 
Fairtrade premiesysteem. 
Het management van het 

bedrijf besliste overigens 
hoe de inkomsten uit het 
fonds besteed moesten 
worden, in tegenstelling 
tot de Fairtrade premie, 
over de besteding waar-
van de boeren zelf mogen 
beslissen.  

Bron: CEval 

Sociale ontwikkeling 

Milieu

Investeringen van de 
Fairtrade premie in sociale 
sectoren door zowel kleine 
boeren als plantagearbei-
ders leidden tot sociale 
ontwikkeling in de hele 
regio, zo blijkt uit een 
studie van CEval. De boeren 
waren zich ervan bewust 
dat zij via besteding van de 
Fairtrade premie invloed 
konden uitoefenen op ont-
wikkelingsprojecten in hun 
streek.88  In de omgeving 
van de Colombiaanse plan-
tages kwamen er scholen 
bij en er werd geïnvesteerd 

in infrastructurele projec-
ten als parken, sportvelden, 
kerken en bejaardente-
huizen.89  In Peru werden 
lokale gezondheidsposten 
geopend en het salaris van 
een dokter, een verloskun-
dige en een laboratorium-
medewerker betaald.90

Omdat de lokale overheden 
doorgaans weinig in sociale 
ontwikkeling investeer-
den, namen coöperaties en 
plantages met behulp van 
de Fairtrade premie taken 
van de overheid over. In de 
Urabá-regio in Colombia 

richtten Premiecomités 
van verschillende plantages 
gezamenlijk de organisatie 
Funtrajusto op. Via deze 
organisatie werkten zij 
samen met gemeentes en 
andere lokale instanties aan 
ontwikkelingsprojecten in 
de regio. Dergelijke vormen 
van samenwerking zijn 
volgens Smith belangrijk, 
waarbij echter voorkomen 
moet worden dat organisa-
ties taken van de overheid 
volledig overnemen.91  

De milieucriteria die op-
gesteld zijn door Fairtrade 
International leidden tot 
bewuste omgang met 
energiebronnen, water en 
bestrijdingsmiddelen en 
tot verduurzaming van de 
productie. Zowel plantages 
als coöperaties ontwikkel-
den strategieën om duur-
zaamheid in de productie 
te vergroten. Coöperaties in 

de Dominicaanse Repu-
bliek en Ecuador stelden 
milieustandaarden op 
waaraan hun leden moeten 
voldoen. Plantages in Co-
lombia namen maatregelen 
om waterbronnen te be-
schermen, energieverbruik 
te verminderen, erosie te 
voorkomen en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen 
te beperken. Werknemers 

werden getraind in het 
bewuste gebruik van water 
en energie. Coöperaties in 
Peru verzorgden trainings-
programma’s om milieube-
wustzijn onder producen-
ten te vergroten. Ze zetten 
ook bewustwordingspro-
gramma’s op scholen op.92 

Vooral kleine boeren in 
Peru produceren biologi-

Met behulp van de Fairtrade premie werden 
wegen aangelegd, waardoor boeren onderling beter 
verbonden werden en ze hun oogst makkelijker en 

sneller konden afvoeren naar de coöperatie.

Fairtrade heeft een rol 
gespeeld in de verbetering 
van de infrastructuur in de 
regio. Met behulp van de 
Fairtrade premie werden 
wegen aangelegd, waardoor 
boeren onderling beter 
verbonden werden en ze 
hun oogst makkelijker en 

sneller konden afvoeren 
naar de coöperatie.86  
De studie van CEval stelt 
dat handelaren soms 
werden gedwongen om 
zich aan te passen aan de 
veranderingen in een regio 
die door Fairtrade in gang 
waren gezet. Veel handela-

ren hanteerden de Fairtrade 
minimumprijs als stan-
daard om boeren aan zich 
te binden, waardoor ook 
niet-Fairtrade boeren een 
betere prijs kregen.87  

Fairtrade principes werden overgenomen
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sche Fairtrade bananen, 
onder andere voor de 
Nederlandse markt. De 
grote Europese vraag naar 
bananen die zowel Fairtra-
de als biologisch gecertifi-

ceerd zijn, stimuleerde ook 
plantages in Ecuador en de 
Dominicaanse Republiek 
om biologisch te blijven 
produceren of hierop 
over te stappen. Steeds 

meer boeren kozen voor 
biologische teelt vanwege 
de aantrekkelijke mini-
mumprijs voor biologische 
bananen.93  

  93 Smith, 107-108.

De milieucriteria die opgesteld zijn door Fairtrade 
International leidden tot bewuste omgang met 

energiebronnen, water en bestrijdingsmiddelen en tot 
verduurzaming van de productie.
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Fairtrade model blijft zich ontwikkelen

Groei doorzetten 

Retailers   maak het verschil
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Het devies ook in de ko-
mende jaren: blijven leren 
en verbeteren waar dat kan 
en moet. Op moment van 
schijven gaat de standaard 
voor plantages door een 
revisieronde. Doel is de rol 
van arbeiders in de dialoog 
op de plantage verder te 

ondersteunen, drempels op 
de plantage voor hun orga-
nisatie in onafhankelijke 
vakbonden zoveel mogelijk 
weg te nemen en de focus 
op een rechtvaardige loon-
ontwikkeling nog aan te 
scherpen. Dat proces wordt 
eind 2013 afgerond. Fairtra-

de International werkt in 
de revisie van de plantage-
standaard samen met een 
adviesraad gevormd door 
leden van internationale 
arbeidsrechtenorganisa-
ties. 

Bovenaan de Nederland-
se agenda staat: blijven 
groeien. Nog meer boeren 
en arbeiders hebben dan 
baat bij Fairtrade en des te 
meer kunnen zij investeren 
in nieuwe initiatieven. De 

groeicijfers van Fairtrade 
zijn al jaren achtereen 
goed, internationaal en in 
Nederland. De Nederlandse 
afzet van Fairtrade gecerti-
ficeerde producten nam in 
2012 toe met 38%, bananen 

zelfs met 62%. Dat lukte in 
crisistijd en dat kan blijven 
lukken. Aanbod van kwa-
liteitsbananen is op grote 
schaal voorhanden.   

Bananen zijn een belang-
rijke categorie voor de 
supermarkten en die kijken 
dan ook voortdurend naar 
elkaars verkoopprijzen. Een 
aanhoudende neerwaartse 
druk op het prijspeil is het 
gevolg. Het is zaak te voorko-
men dat mensen aan het be-
gin van de keten, boeren en 
arbeiders, de dupe worden 
van een prijsgevecht hier. 

Leg de lat net een slag 
hoger. Dat is de oproep van 
Stichting Max Havelaar 
aan de retailorganisaties 
die nog bananen zonder 
Fairtrade keurmerk heb-
ben. Een gelijk speelveld 
ontstaat op het moment dat 
alle bananen in Neder-
land 100% Fairtrade zijn 
ingekocht. Er is daarna 
volop ruimte voor onder-

linge concurrentie om de 
gunsten van de consument, 
maar wij weten dan in elk 
geval zeker dat het prijs-
gevecht niet ten koste gaat 
van de boeren en arbeiders 
in ontwikkelingslanden. 
Dat is fair voor alle partijen 
en de consument zal het 
zeker waarderen.   

De toekomst van
Fairtrade bananen 

Ontwikkeling is een proces van kleine stappen en een lange adem. Het onderzoek naar de 
resultaten van Fairtrade in bananen laat zien hoeveel kleine boeren en plantagearbeiders 
op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen: in onderlinge samenwerking en ondersteund 
door de Fairtrade handelsvoorwaarden. 

Stichting Max Havelaar verheugt zich erop de 
samenwerking met alle partners in en rond de 

bananenketen met dubbele energie voort te zetten. 
De toekomst begint vandaag…. 
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HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN, 1 UUR 

ONTBIJT, KOFFIE, HIGH TEA, BRUNCH, 
CA. 10 à 12 PLAKKEN

Zwarte bonen, rijst, banaan & salsa Bananabrood
met lijnzaad en knapperige noten/
kokos korst 

2 blikjes zwarte bonen 
(uitgelekt ca. 500 g)
150 g gerookt spek 
1 ui
2 tenen knoflook
1 rode paprika
1 el olie
1 blaadje laurier 
kippenbouillonblokje
zout en peper
tl gemalen komijn (djinten)

SALSA:
rode ui
2 knoflook tenen
2 tomaten
2 geroosterde paprika’s (pot)
1 klein bosje koriander + extra om te 
garneren
tl gerookte paprikapoeder
2 a 3 el tomaten passata
3 el olijfolie
1 el limoensap

400 g Fairtrade rijst
4 kleine Fairtrade bananen 
bloem
(maïs)olie om te bakken

1 el Fairtrade amandelen
1 el walnoten
1 el gemalen kokos
40 g Fairtrade rietsuiker
250 ml volle yoghurt
1 tl baking soda
100 g boter 
230 g fijne kristalsuiker
2 eieren (even losgeslagen)
250 g bloem
1 tl bakpoeder
1 tl gemalen kaneel
1 el gebroken lijnzaad
250 g rijpe Fairtrade bananen (ca. 2 
middel grote bananen)
ahornsiroop
Extra nodig: cakevorm ca. 1 L inhoud, 
bakpapier

Laat de bonen uitlekken op een zeef. Snij het 
spek in blokjes. Snipper de ui en knoflook en 
snij de paprika in stukjes. Fruit de ui, spekjes, 
knoflook en paprika in een ruime stoofpan in de 
olie aan. voeg de laurier en djinten toe en fruit 
alles op laag vuur glazig. Voeg 200 ml water en 
het bouillonblokje toe en laat het zachtjes koken 
tot het meeste vocht weg is. Schep de bonen 
erdoor en breng tegen de kook aan. Doe de deksel 
erop en neem de pan van het vuur. Maak de salsa: 
(en zet een pan water op voor de rijst) snipper 
de ui en knoflook en snij de koriander grof. 
Snij het vruchtvlees van de tomaten in blokjes 
en de geroosterde paprika’s in stukjes. Meng 
alles door elkaar met de olijfolie, limoensap en 
paprikapoeder en breng op smaak met zout en 
peper. 
Kook de rijst. Pel de bananen en snij ze in dikke 
schuine stukken.
Wentel ze door de bloem, klop ze af en bak ze in 
een 1 cm laag hete olie in de koekenpan bruin 
en leg ze uit de pan op keukenpapier. Verwarm 
intussen de bonen. Schep de rijst op borden met 
daarop een flinke schep bonen en leg de gebakken 
banaan erbij. Serveer de salsa er apart bij en 
garneer met koriander.

Verwarm de oven voor op 180°C. (160°C. met 
ventilator). Vet de cakevorm in en bekleed met 
bakpapier. Hak de amandelen en walnoten 
grof en meng ze met de kokos en de rietsuiker. 
Prak de bananen fijn met een vork. Meng in een 
ruime kom de yoghurt met de baking soda en 
laat 5 minuten staan. Smelt intussen zachtjes 
de boter en roer dit met de kristalsuiker en 
de eieren door de yoghurt. Zeef de bloem met 
het bakpoeder en kaneel in een andere kom. 
Meng nu het yoghurtmengsel met de bananen 
en lijnzaad erdoor. Schep het mengsel in de 
cakevorm en bestrooi de bovenzijde gelijkmatig 
met het notenmengsel en bak de cake in ca. 1 
uur en 15 min. gaar.
Doe de satéprikker test na ca.1 uur: steek de 
prikker in de cake, laat even zitten en neem 
eruit. Als de prikker schoon uit de cake komt is 
deze gaar. Laat de cake afkoelen en besprenkel 
met ahornsiroop.

Lekker met avocado salade
en gekookte maïs.

Amerikaanse 
ontbijtklassieker met een 

knapperige topping.
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KINDERTOETJE VOOR 4 à 6 KINDEREN, 20 MIN. 

LUNCH OF VOORGERECHT VOOR 4 PERSONEN,  
15 MIN. 

ONTBIJT, 2 PERSONEN, 10 MIN.

ONTBIJT, 2 GLAZEN, 5 MIN. 

‘Party’ chocolade bananen ’pops’ Lunchsalade met banaan en 
yoghurtdressing, met avocado, mango, 
komkommer en tomaat

Bananenomeletjes 
met spek en tomaat

Bananensmoothie Met avocado, 
komkommer, sinaasappel en kokosmelk

2 el pistachenootjes 
2 el Fairtrade cashewnoten
2 el gemalen kokos
4 Fairtrade bananen
1 citroen
2 à 3 Fairtrade pure chocoladerepen 
(à 75 g)
Extra nodig: ca. 16 kleurige (ijs)stokjes, 
bakpapier, eventueel keukenmachine

1 mango 
komkommer
2 tomaten 
1 avocado 
3 Fairtrade bananen
rode peper
1 bosje koriander
150 ml yoghurt 
2 el olijfolie
1 limoen
zout
1 pak papadums (ready to eat)

ca. 100 g mager ontbijtspek in plakjes
3 eieren
2 bananen
zout en peper
boter of olie om te bakken
2 tomaten
Extra nodig:  2 koekenpannen

1 rijpe Fairtrade banaan
rijpe avocado
sinaasappel
6 cm komkommer
50 ml kokosmelk
50 ml magere yoghurt
1 limoen
Extra nodig: blender of staafmixer

Maal of hak de pistache- en cashewnoten fijn in 
de keukenmachine of hak ze met een mes. Zet de 
gehakte noten en kokos klaar in schaaltjes. Pel 
de bananen. Snij ze in 4 cm stukken en prik ze op 
de  stokjes en leg ze op een schaal. Besprenkel de 
stukken banaan licht met citroensap en zet ze in 
de vriezer om goed koud te worden (ze hoeven 
niet te bevriezen). Hak de chocolade en smelt deze 
‘au bain marie’ (schaal met chocolade in pan met 
water op laag vuur). Let op dat er geen druppel 
water bij de chocolade komt. Zet een schaal klaar 
bekleed met bakpapier. Doop de banaan in de 
chocolade en bestrooi met kokos, pistache of 
cashewnootjes en leg ze op het bakpapier.

Schil de mango en snij het vruchtvlees in stukken. 
Snij de komkommer en tomaten in stukjes. 
Halveer de avocado, verwijder de pit, lepel het 
vruchtvlees eruit en snij het in stukken. Pel de 
bananen en snij ze in plakjes. Hak het peper 
vruchtvlees (zonder zaadjes) fijn en de koriander 
grof. Meng alle ingrediënten rustig door elkaar en 
besprenkel met limoensap van een halve limoen. 
Meng de yoghurt met de olijfolie en limoensap en 
breng op smaak met zout. Lekker met papadums

Bak de spekplakjes uit tot ze knapperig zijn. 
Halveer de tomaten en leg ze op het snijvlak in 
de pan bij het spek en bak ze mee tot ze zacht 
worden. Klop de eieren los, prak er 1 banaan 
door en breng op smaak met zout en peper. 
Snij de andere banaan in plakjes. Verhit een 
klontje boter of wat olie in een koekenpan en 
bak per keer 3 kleine omeletjes ter hoeveelheid 
van een pancake. Bak ook de losse plakjes 
banaan. Serveer de omeletjes met het spek en de 
tomaten en eet er een geroosterd broodje bij.

Pel en snij de banaan in stukken. Halveer en 
lepel de avocado uit, schil de sinaasappel. Snij 
de komkommer in stukken. Doe alles met de 
kokosmelk en yoghurt in de blender en maal 
fijn. Voeg limoensap naar smaak toe. 

Bacon & Eggs’,
maar dan anders.

Pittig, zoet, fris, gezond 
en lekker!   

De beste start die
je kan maken.
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ZOET VOOR 6 à 8 PERSONEN, 50 MIN. NAGERECHT VOOR 4 PERSONEN, 20 MIN.

Banaan ‘tartelette’ 
met amandel en sinaasappelrasp 

‘Trifle’ met banaan 
en melkchocolade en banaan 

4 plakjes bladerdeeg (diepvries)
bloem om uit te rollen
150 g amandelspijs
1 biologische sinaasappel
1 eiwit 
ca. 6 net rijpe Fairtrade bananen
citroen
boter om te bakken
1 a 2 el Fairtrade honing of ahornsiroop
2 el Fairtrade amandelen/
amandelschaafsel
eventueel slagroom of crème fraîche
Extra nodig: lage bakvorm 20 x 30 cm, 
deegroller, bakpapier, fijne rasp

2 x Fairtrade melkchocoladereep (à 75 g) + 
1 extra om te raspen
500 ml slagroom
2 el Fairtrade rietsuiker 
4  Fairtrade bananen
citroen
1 potje abrikozenjam
6 plakjes naturel cake
4 hoge brede glazen, grove rasp 

Laat het bladerdeeg ontdooien, leg de plakjes 
op elkaar en rol het deeg met wat bloem eronder 
tot een plak die 2 cm groter is dan de bakvorm. 
Laat het even rusten en bekleed de bakvorm met 
bakpapier. Leg het deeg in de bakvorm, prik er 
met een vork veel gaatjes in (ter voorkoming 
dat het deeg te veel souffleert) en zet 15 min. in 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 180°C. 
Meng de amandelspijs met de geraspte schil 
(schoongeboend) van een halve sinaasappel en 
los geklopt eiwit tot het makkelijk smeerbaar is. 
Smeer het mengsel uit tot een dunne laag op het 
deeg en laat één cm. rand. Bak de tartelette 10 à 
15 min. voor in het midden van de oven. Pel de 
bananen, halveer ze in de lengte en besprenkel ze 
met citroensap. Bak de bananen op het snijvlak 
kort met wat boter en honing goudbruin en 
schep ze uit de pan. Leg ze tegen elkaar met 
het snijvlak naar boven op de voorgebakken 
deegbodem. Bak de tartelette in ca. 15 tot 20 min. 
verder gaar en bruin. Bak in een droge koekenpan 
het amandelschaafsel lichtbruin. Rasp de 
overige sinaasappelschil erover en bestrooi met 
amandelen. Laat de tartelette afkoelen of serveer 
lauwwarm. Lekker met lichtgezoete halfgeslagen 
slagroom of crème fraîche.

Snij de 2 chocoladerepen in kleine stukjes. 
Verwarm 100 ml slagroom en smelt de 
chocolade er al roerend in tot chocoladesaus. 
Snij de cake in blokjes. Klop de rest van de 
slagroom met de suiker tot ‘yoghurtdikte’. 
Snij de banaan in plakjes en besprenkel met 
citroen. Verdeel op de bodem van de glazen 
een laagje abrikozenjam met daarop een laagje 
cakeblokjes. Verdeel daarop een laagje banaan 
en schep daarop een laagje slagroom. Schep 
daarop een laagje chocolade saus en daarop 
weer cake, jam en banaan. Eindig met een laagje 
room en garneer met een paar plakjes banaan. 
Rasp er als laatste chocolade over.

Fijne combinatie: ‘crispy’ bladerdeeg, 
zacht gekarameliseerde banaan, zoet-bitter 

sinaasappelrasp en amandel.

Voor een iets lichtere variant kun je de 
helft van de slagroom vervangen door 

magere yoghurt. Klop de slagroom dan 
wat dikker en schep de yoghurt erdoor.
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