
 

  



Vandaag staat het resultaat van het benchmark onderzoek voor Colombia online. Fairtrade is 

verheugd over de uitkomsten van het rapport. Voor het eerst is officieel vastgesteld dat veel 

werknemers op bananenplantages in twee belangrijke bananengebieden Magdalena, Urabá 

en Guajira in Colombia al (of bijna) een leefbaar loon verdienen.  

Voor de bananenregio’s Magdalena, Urabá en Guajira in Colombia is het leefbaar loon 

berekend op COP 1.644.569 per maand. Omgerekend naar de huidige dollarkoers komt dit 

neer op US$ 488 per maand. Vergeleken met de daadwerkelijk uitbetaalde lonen constateert 

het rapport dat werknemers die zijn aangesloten bij de lokale vakbond momenteel al een 

leefbaar loon verdienen. Dat geldt vooral voor arbeiders op de bananenplantages in Urabá, 

waar bijna alle arbeiders onder een cao vallen. Het  merendeel van de Fairtrade bananen uit 

Colombia voor de Nederlandse markt komt uit de Urabá regio waar leefbare lonen dus 

gangbaar zijn. 

Voor werknemers is een fatsoenlijk loon een belangrijke stap uit armoede en op weg naar 

zelfredzaamheid. Een leefbaar loon is wat er minimaal nodig is voor een werknemer om hem 

of haar in staat te stellen in basisbehoeftes zoals voldoende gezond voedsel, kleding, 

behuizing en scholing te voorzien. Het is ook heel belangrijk dat er met een leefbaar loon 

een kleine financiële buffer kan worden opgebouwd om te gebruiken in onvoorziene 

situaties. 

Succesfactoren en toevoegde waarde van Fairtrade  
Wat zijn nu de succesfactoren die ten grondslag liggen aan dit mooie resultaat en hoe heeft  

Fairtrade hieraan bijgedragen? 

 

De onderzoekers benadrukten in het rapport de toegevoegde waarde van Fairtrade, die inzet 

op minimumprijzen, premiegebruik door werknemers en het belang van lokale vakbonden en 

het organiseren van werknemers promoot. Bijna alle werknemers in de bananensector in de 

Urabá-regio vallen onder een cao, ook de Fairtrade gecertificeerde plantages.  

 Vakbondsdeelname cruciaal voor inkomen en baanzekerheid 

De onderzoekers zijn overtuigd dat gemiddeld genomen bananenwerknemers die onder een 

cao vallen beter af zijn. Zij verdienen tussen de 3 en 11% meer dan het leefbaar-loonniveau. 

De onderzoekers benadrukken dat de jarenlange constructieve relatie tussen de lokale 

vakbond (SINTRAINAGRO) en de lokale werkgeversvereniging (AUGURA) in de Urabá-

regio positieve effecten hebben gehad op de lonen en op baanzekerheid. Beide partijen 

hebben de afgelopen jaren constructief samengewerkt om werkomstandigheden te 

verbeteren en de concurrentie het hoofd te bieden.  

In de regio’s Magdalena en Guajira is de vakbondsgraad minder dan 50%. De onderzoekers 

concluderen dat de werknemers hier minder verdienen dan de werknemers die lid zijn van de 

lokale vakbond. Het loongat wordt in deze regio geschat op 10% tot 16%.  

Fairtrade stimuleert dit werk dat de bonden in samenwerking met de werkgevers doen en 

ziet de uitkomst verankert in een CAO als best practice en een voorbeeld voor andere 

bananenregio’s waar vakbondsgraad lager is en waar er nog een loongat is. In de 

standaarden wordt sterk de nadruk op het belang van een constructieve dialoog, 

vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen gelegd. Daarnaast werkt Fairtrade via 

capaciteitsopbouw aan goede vertegenwoordiging en organisatie van werknemers. 

 

  

https://www.globallivingwage.org/living-wage-benchmarks/living-wage-for-caribbean-coast-of-colombia/


 Fairtrade premie levert positief inkomenseffect en voorkomt afhankelijkheid 

De Fairtrade premie is een middel dat daartoe tijdelijk maar noodzakelijk aan bijdraagt. Zo 

wordt de premie in de Colombiaanse bananenregio’s deels ingezet in een door de lokale 

bond opgezet huizenfonds. Het geld uit dit fonds maakt het voor de meeste werknemers 

mogelijk een huisje te kopen en/of hun huis op te knappen. Er is veel geïnvesteerd in 

elektriciteit, aanleg van leidingwater en keukens. Hierdoor is het niet nodig voor werknemers 

en hun families om geld te lenen van zogenoemde loan sharks een systeem waarbij mensen 

vaak in een armoedespiraal gevangen worden gehouden. Er worden kleine geldbedragen 

geleend tegen hoge rentetarieven aan mensen die anders geen toegang tot krediet hebben. 

Vaak komt het geld van illegale activiteiten zoals drugshandel. De inzet van de Fairtrade 

premie voorkomt dit.  

 
Daarnaast draagt de premie bij aan kansen voor werknemers, hun gezinnen en de 
gemeenschappen waarin zij leven. Zo wordt premiegeld in Colombia ook besteed aan 
studiebeurzen voor jongeren, inkomens genererende activiteiten en 
gemeenschapsprojecten. Het biedt zo een extra route uit armoede en maakt mensen sociaal 
en financieel weerbaarder. Uit gesprekken met werknemers zelf, zie kader blijkt dat door 
hierdoor met name jongeren minder vatbaar zijn voor deelname aan bendes en aan 
drugssmokkel. Ook draagt het bij aan verminderde afhankelijkheid van het heel gezin van 
inkomsten uit de bananenteelt. Hierdoor zijn ze weerbaarder in tijden dat het minder gaat in 
de sector. Zie pagina 5 (producer story). 
 

 Het belang van samenwerking met ketenpartners 
 
Uit het leefbaar loon rapport voor bananenregio’s in Colombia blijkt tenslotte dat 
samenwerken in de keten cruciaal is en dat de continuïteit van die relaties onderling erg 
belangrijk is. De manier waarop op de bananenplantages in Colombia jarenlang gewerkt is 
aan onderling vertrouwen, samenwerking ten bate van productie, concurrentiepositie en 
fatsoenlijk werk voor werknemers is uniek. Het is een duurzaam voorbeeld voor andere 
bananenplantages in Colombia en binnen het Fairtrade systeem. Het behouden van de 
huidige resultaten vraagt om continue inzet en verbondenheid van alle partners in de keten. 
 

Is de klus dan nu geklaard in Colombia? 
 
Hoewel de resultaten voor de regio Uraba goed zijn, is de klus zeker nog niet geklaard. Het 
behouden van de huidige resultaten vraagt om continue en lange termijn inzet en 
verbondenheid van alle partners in de keten. Daarnaast zijn er ook nog regio’s waar extra 
inspanning nodig is om tot dezelfde resultaten te kunnen komen. 
 
Uiteindelijk is toewerken naar leefbaar loon met behulp van lokale bonden door het 
stimuleren van dialoog tussen werknemer en werkgevers en het vastleggen van afspraken in 
een CAO de meest duurzame en inclusieve uitkomst van een leefbaar loon traject. 
  



Alle partijen in de keten spelen hierin een belangrijke rol: 
 

 Producenten die belang inzien van een constructieve dialoog en samen willen werken 
met lokale vakbonden en werknemers comités.   

 Fairtrade die basis legt voor goede arbeidsomstandigheden en belang van 
vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen in standaarden en via 
capaciteitsopbouw werkt aan goede vertegenwoordiging van werknemers. 

 Werknemers die zich verenigen en of laten vertegenwoordigen en in gesprek gaan met 
werkgevers. 

 De traders die een minimumprijs betalen die de kosten van productie dekt en daarnaast 
de premiegelden beschikbaar stellen waar werknemers mogelijkheden wordt gegeven 
hun levensomstandigheden sterk te verbeteren; 

 Retailers die geloven in duurzame inclusieve oplossingen en Fairtrade bananen 
afnemen; 

 Consumenten die de bananen van Fairtrade kopen.  

Komende jaren zullen we ons als Fairtrade inspannen om continuïteit van de leefbare lonen 

in de Uraba regio te behouden en de samenwerking met de bonden te intensiveren. Maar 

ook gaan we ons hard maken om in gezamenlijkheid een leefbaar loon te kunnen realiseren 

voor de bananen werknemers op plantages waar nog een loongat is te dichten. Daarnaast  

missen arbeiders zonder vast dienstverband vaak nog de voordelen van een onderhandelde 

cao.  Fairtrade zet zich hier de komende periode op in met behulp van: 

1. Onze standaarden als stevige basis 
2. Leefbaar loon instrumenten 
3. Samenwerking met ketenpartijen 
 
Blijf aangesloten als ketenpartij. Draag zo als belangrijke schakel bij aan het streven van 
werknemers naar -of het behouden van- een fatsoenlijk loon. Een onmisbare stap uit 
armoede, op weg naar zelfredzaamheid. 
  



 

Standaarden als fundament 
In de standaarden staan al verschillende criteria op gebied van lonen die nageleefd moeten 
worden. Een korte opsomming: 

 Lonen moeten gelijk aan of hoger zijn dan het regionale gemiddelde en of 
minimumloon.  

 De FT minimumprijs die minimale kosten van productie dekt. 

 Veel aandacht voor capaciteitsopbouw van werknemers. 

 Sterke focus op organiseren en ontwikkelen  

 Nadruk op belang van vakbondsvrijheid en belang van collectieve 
onderhandelingsprocessen 

 De premie waarvan werknemers 20% mogen gebruiken als cash aanvulling op hun 
loon. En 80% in collectieve projecten op gebied van educatie, behuizing en 
gezondheidszorg leveren een flinke kostenbesparing op voor weknemers. 

 Werkgevers moeten samen met de werknemers een plan opstellen hoe ze naar een 
leefbaar loon toe werken. With workers, employers need to develop a plan to work 
towards LW. 

 Jaarlijkse loonsverhogingen moeten boven het inflatieniveau zijn.  

 

Leefbaar loon instrumenten 
Onderweg naar een leefbaar loon wordt idealiter een mix van onderstaande (deels 
vernieuwde) Fairtrade tools ingezet: 

1. Betaling van de minimumprijs.  
2. Strategische inzet van de premie als inkomenssupplement en deels dichten van het 

loongat. Mogelijk oprekken van het huidige plafond van 20% cash naar maximaal 
50% in overleg met werknemers om zo een extra boost te geven aan het lokale 
inkomen.  

3. Sterke focus op het ontwikkelen van een lokaal werkgevers/werknemersplan om het 
gat te dichten en hoe dat samen met lokale bonden te doen, gesteund door andere 
actoren in de keten.  

4. Ontplooien van gezamenlijke advocacy-activiteiten. 
5. Salaris matrix - Fairtrade werkt samen met IDH in het optimaliseren van de salaris 

matrix en heeft deze ook getest. Deze tool kan worden ingezet om te berekenen wat 
het loongat per plantage is. In de digitale tool is ook de premie zichtbaar en hoe die 
deels bij draagt dragen aan het verkleinen van het loongat. 

 
 
 

  



PRODUCER STORY  
 
Het verhaal van Benigno Rivas uit de regio Urabá, Colombia  
 
Het verhaal van Fairtrade-bananen in Colombia begon in 1990 toen de eerste coöperatie werd 
gecertificeerd in de regio Magdalena. Tegenwoordig zijn er negen coöperaties en 33 plantages die 
222.550 ton bananen produceren op 6.626 hectare land. De verkoop en het Premie-geld dat wordt 
gegenereerd met Fairtrade-bananen komen ten goede aan 435 boeren en 5.018 werknemers, evenals 
aan hun families en gemeenschappen. 
 
In de afgelopen twee decennia heeft de verkoop van Fairtrade-bananen kansen gecreëerd voor 
boeren en werknemers in deze plattelandsgemeenschappen. De investering van Fairtrade Premie-
fondsen in fatsoenlijke huisvesting en inkomensgeneratie- en onderwijsprojecten hebben geholpen de 
armoedecirkel te doorbreken en kinderen en jongeren alternatieven te bieden voor bendes en 
microhandel in drugs. 
 
Investeringen in huisvesting en openbare infrastructuur zijn bijzonder sterk geweest onder de 
Fairtrade-gecertificeerde plantages in de regio Urabá. Bijna de helft van de Fairtrade premie die ze de 
afgelopen tien jaar hebben gegenereerd, is geïnvesteerd in huizen voor plantagearbeiders. Deze 
huisvestingsprojecten worden ook gesteund door de Colombiaanse regering. 
 
Rosalba Zapata Cardona cooperatie, het Fairtrade premiecomité van de plantage Bananas de Urabá 
is een goed voorbeeld. Door middel van het huisvestingsprogramma heeft de premie een positieve 
impact gehad op negen van de tien werknemers met de bouw van nieuwe woningen, de aankoop van 
tweedehands woningen en woningverbeteringen. 
 
Benigno Rivas werkt op Finca Madrigal, een van de plantages van Bananeras de Urabá. Zijn familie is 
een van de velen die van het programma hebben geprofiteerd. Dankzij dit programma heeft de familie 
hun badkamer, keuken en terras kunnen renoveren. Ze hebben ook de buitenvloer en de muren van 
hun huis kunnen pleisteren. “We voelen ons beter. Deze woningverbeteringen waren alleen mogelijk 
dankzij de investeringen van de Cooperatie. Het was een grote steun omdat we zelf niet het geld 
hebben om dit soort werken uit te voeren”, vertelt Yadira Rivera, de vrouw van Benigno. 
 
Naast het huisvestingsprogramma heeft de cooperatie ook Fairtrade premie geïnvesteerd in 
infrastructuur ten behoeve van de hele gemeenschap, waaronder een speeltuin voor kleintjes, een 
park met skatebaan, een voetbalveld en een centrum voor ouderen. Dergelijke 
gemeenschapsprojecten hebben een enorme impact. Via deze investeringen kan de hele 
gemeenschap genieten van een verbeterde vrije tijd. 
 
Andere projecten die door de coöperatie Rosalba Zapata Cardona met premie worden gefinancierd, 
omvatten onderwijssubsidies voor plantagearbeiders en hun families om verder onderwijs te volgen. In 
2018 ontvingen in totaal 343 mensen via dit programma een beurs. De economische vooruitzichten 
van de werknemers en hun families zijn ook versterkt door een kredietprogramma dat werknemers 
met zakelijke ideeën in staat stelt nieuwe ondernemingen op te zetten. In 2018 werden bijna 161 
miljoen Colombiaanse peso's (meer dan € 43.000) geïnvesteerd in het ondersteunen van startende 
ondernemers. 
 
Roque Ditta was een van degenen die hiervan profiteerden. Dankzij het kredietprogramma kon hij in 
zijn buurt een motorreparatiewerkplaats openen. “We hadden gedroomd over dit idee en nu is het 
werkelijkheid geworden dankzij de steun van de cooperatie. In deze sector zijn er veel motorrijders. 
We zagen de behoefte aan een werkplaats om aan de vraag te voldoen die we hebben. Het werkt 
heel goed”', legt Roque uit. Met nog veel meer ideeën in de pijplijn en de verkoop van Fairtrade-
bananen in de lift, heeft deze levendige gemeenschap veel om naar uit te kijken. 
 
Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade: Bananas 
 
 
 

https://www.fairtradenederland.nl/app/uploads/2019/09/Banana_monitoring_report_-_Fairtrade_-_Max_Havelaar.pdf

