
FAIRTRADE ALGEMEEN

Wat is Fairtrade?

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden (Lan-
den die relatief arm en onderontwikkeld zijn) om een betere plek 
te krijgen in de handelsketen, zodat ze genoeg geld krijgen om te 
kunnen leven van hun werk. Daardoor kunnen ze investeren in een 
duurzamere toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een 
wereldwijde beweging. Samen staan we sterker en maken we de 
wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. Samenwerken is 
de eerste, onmisbare stap in dit proces en zelfs jij kan helpen. Een 
eerlijke prijs voor boeren... De dingen die wij kopen, hebben invloed 
op de verbetering van het leven van andere mensen!

Waarom is Fairtrade nodig?

In ontwikkelingslanden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Azie zijn er 
veel kleinschalige boeren die continu onzeker zijn over hun inko-
men. Daarnaast hebben ze ook nog te maken met de wereldmarkt-
prijs die telkens veranderd, wat betekent dat de opbrengst van hun 
oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. 
Zonder een betrouwbaar en normaal inkomen kunnen ze niet in-
vesteren in hun onderneming en land, de toekomst van hun kinde-
ren en in de gemeenschap. Hierdoor blijft er armoede in dit soort 
landen. Fairtrade doorbreekt dit door standaarden neer te zetten die 
boeren de mogelijkheid biedt om zichzelf beter te ontwikkelen en 
om meer geld te verdienen voor hun oogst.

Voordelen van Fairtrade

• Organisatievorming geeft boeren een betere onderhandelings-
positie, ze kunnen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden.

• Organisatievorming brengt schaalvergroting; boeren kunnen 
gezamenlijk landbouwmiddelen inkopen, transport organiseren 
en de export en verwerking samen regelen.

• Coöperatieleden krijgen training over bijvoorbeeld vergroting 
van productie, kwaliteitsverbetering en milieu en wisselen best 
practices uit.

• Boeren vormen de ruggengraat van het platteland en kunnen 
gezamenlijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun 
regio

Wist je dat:

• 30 landen zich inzetten om het draagvlak voor Fairtrade te vergroten zodat eerlijke handel de norm wordt.
• 1.713.117 boeren en werknemers onderdeel uit maken van het Fairtrade systeem.
• 35.000 verschillende soorten Fairtrade producten wereldwijd te koop zijn.
• Dronten een officiele Fairtrade gemeente is.
• Er twee scholen in Dronten zijn met een Fairtrade status: Christiaan Huygens School en Aeres Hogeschool.
• En dat jouw school ook het Fairtrade certificaat kan krijgen.
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