Een kapper ongeveer 4 minuten, een
cacaoboer in West-Afrika een hele dag.
Iedereen heeft recht op een leefbaar
inkomen. Maak het verschil, kies voor
eerlijke handel.
www.fairtradebelgium.be

België, het land van de chocolade?
91%

van de Belgen
houdt van chocolade

Jij dus ongetwijfeld ook. Van kleins af aan leren we dat België
een chocoladeland is. En daar zijn we eigenlijk best wel trots op.
Maar wat maakt onze chocolade eigenlijk Belgisch?
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75%

van de cacao die in Afrika
geproduceerd wordt, wordt
verscheept naar Europa en Azië
Cacao kan enkel geteeld worden in een riem van
10 graden rond de evenaar: alleen in dat klimaat,
in die omstandigheden, kunnen cacaobomen
groeien. West-Afrika produceert het grootste deel
van cacao, met Ghana en Ivoorkust als koplopers.
Die twee laatste zijn samen goed voor meer dan
60% van de wereldwijde productie van cacao.
Heel West-Afrika zelfs voor 70%.

75% van de cacao die in Afrika geproduceerd
wordt, wordt verscheept naar Europa en Azië,
waar men het verwerkt tot chocolade en andere
cacaoproducten. Met andere woorden: de economie
in de importerende landen krijgt het voordeel van
de toegevoegde waarde die het verwerken van
cacao met zich meebrengt - de landen die de
grondstof groeien, niet.
Hun cacao mag dan wel felbegeerd zijn, de producenten aan de andere kant van de keten leven
paradoxaal genoeg in extreme armoede. En dat
is voor elke chocoladeliefhebber onaanvaardbaar.

HOELANG WERK JIJ VOOR 67 CENT?
Een cacaoproducent in West-Afrika, een hele dag. De meerderheid van de cacaoproducenten leeft
er onder de grens van extreme armoede. De vele duurzaamheidsinitiatieven en programma’s in de
cacaosector slagen er niet in om een leefbaar inkomen voor producenten te garanderen.
Iedereen heeft het recht op
een rechtvaardig loon voor zijn
werk. Een LEEFBAAR INKOMEN
is een universeel mensen‑
recht.

Waarom halen cacaoproducenten in West-Afrika
nog geen leefbaar inkomen,
zelfs de Fairtrade
gecertificeerde boeren niet?
Daar zijn heel wat verschillende
redenen voor, waaronder een
gebrek aan productiviteit, te kleine
parcelen, de klimaatsverande
ringen, etc. Maar één van de
voornaamste redenen is dat het
aanbod Fairtrade gecertificeerde
cacao hoger is dan de vraag,
waardoor de impact voor de
producent vermindert. Gemiddeld
verkopen deze Fairtrade boeren
nog geen 50% van hun productie
onder Fairtrade voorwaarden.
De rest moet verkocht worden
onder de termen, en tegen de
prijzen van de conventionele

Een leefbaar inkomen is een inkomen waarmee een
gezin minstens zijn basisbehoeften kan bekostigen,
zoals voldoende voedzaam eten, fatsoenlijke
huisvesting, kleding, medische zorg, scholing,
transport en een kleine financiële buffer.

wereldmarkt. Daarnaast stond de
prijs van cacao in 2016-2017 op
een historisch laag punt, wat een
extra last voor de producenten
betekende.

Wat betekent leven zonder een
leefbaar inkomen?
Een beperkt, onstabiel en onvoor‑
spelbaar inkomen maakt het
onmogelijk om vooruit te denken
en te plannen. Er is nauwelijks
of geen toegang tot drinkwater,
sanitaire voor
z ieningen en
scholen. Elektriciteit is er al zeker
niet. En dan hebben we het nog
niet over de arbeidsomstandig‑
heden zelf. Het valt dus niet te
verwonderen dat de jongeren in
de betrokken regio’s liever hun
geluk elders beproeven.

Voor Fairtrade is het veilig‑
stellen van een leefbaar
inkomen voor producenten de
hoogste prioriteit, vooral in
West-Afrika.
Maar dat lukt niet zonder de
producenten een stem te geven,
de vraag te verhogen én ook niet
zonder de prijs te herbekijken.
Fairtrade startte dan ook een
breed consultatieproces – samen
met de cacaoproducenten uit de
regio – voor de herziening van
de cacaostandaarden en -prijzen,
zodat die de boeren zouden
ondersteunen om te evolueren
richting een leefbaar inkomen.
Een verhoogde Fairtrade prijs
zal in de komende maanden
aangekondigd worden.

DE CIJFERS…

9 bedrijven

Meer dan 90%

14 miljoen landbouwers

domineren het wereldwijde
cacao verwerkings- en
fabricageproces

van alle cacao ter wereld
wordt geteeld op 5 à 6 miljoen
kleinschalige, familiale
boerderijen

hangen rechtstreeks af van
cacao om te kunnen voorzien
in hun levensonderhoud

Bijna 50 miljoen mensen

Ivoorkust & Ghana

zijn afhankelijk van cacao om
in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien

produceren meer dan 60% van
alle cacao ter wereld, maar
toch leven cacaoproducenten
er in extreme armoede

Cacaotelers ontvangen
ongeveer 6% van de eindprijs

Bron cijfers: Cacaobarometer 2018

die consumenten betalen voor
chocolade – in vergelijking met
ongeveer 16% in de jaren ’80

EN DE MENSEN ACHTER DE CIJFERS

“Fairtrade lost niet
alle problemen op,
maar het brengt
heel veel voordelen
met zich mee.”
- Fortin Bley -

Nadat hij een documentaire zag die gemaakt werd
met de Fairtrade Premie, besloot Fortin Bley dat
hij met Fairtrade wilde werken. Deel uitmaken van
dat Fairtrade systeem betekent dat je aan een
aantal standaarden moet voldoen. Als hoofd van
producentennetwerk CANN (Coopérative Agricole
N’Zrama de N’Douci) ziet hij elke dag opnieuw de
kracht van Fairtrade. Zo gebruikten ze de Fairtrade
premie er om twee lagere scholen te vernieuwen,

en om schoolbijdrages te helpen betalen. CANN
organiseert ook trainingen over kinderarbeid,
evalueerde risico’s op gemeenschapsniveau en
zette een kinderarbeid remediëringsfonds op.
Daarnaast is er ook vooruitgang merkbaar voor
vrouwen: er zijn meer en meer vrouwen die land
bezitten, actief deelnemen aan de coöperatieven
en soms zelfs bestuurder worden.

WAT DOET FAIRTRADE?
Fairtrade stimuleert een geïntegreerde aanpak om tot een leefbaar inkomen te komen. Een hogere prijs
voor de cacaobonen is hiervoor een eerste vereiste. Een tweede is om producenten een stem te geven:
duurzaamheidsinitiatieven moeten in de eerste plaats tot stand komen met én door hen.
Dat is wat Fairtrade uniek maakt: it’s trade, not aid. Dankzij een betere prijs en eerlijke handelspraktijken
kunnen producenten zélf de touwtjes in handen nemen. Dat wordt allemaal gegarandeerd door de Fairtrade
Standaarden, het geheel van voorwaarden die producenten, plantages en bedrijven moeten naleven in
de hele productieketen. De Standaarden omvatten zowel economische, ecologische als sociale criteria.

ECONOMISCH
We gebruiken eerlijke onderhandelingen en de kracht van de Fairtrade producentennetwerken in de strijd
tegen oneerlijke praktijken die in de conventionele cacaomarkt bestaan.
• Gegarandeerde Fairtrade minimumprijs, een
vangnet voor prijsschommelingen: in tegenstelling tot de conventionele markt die geen
limiet stelt in de daling van de marktprijs, zorgt
Fairtrade ervoor dat er een minimumprijs is
waaronder men niet kan gaan.
• Een Fairtrade Premie: een extra bedrag, boven‑
op de marktprijs, waarover producenten zelf

beslissen, en waar ze strategisch mee kunnen
investeren in hun productie (meststoffen, brandstof, …) en in hun gemeenschap (gezondheidszorg, onderwijs, schoon water)
• Transparante handelsrelaties en traceerbaarheid
• Makkelijkere toegang tot exportmarkten
• Gebruik van het Fairtrade label

ECOlogisch
De overproductie van cacao heeft een negatieve invloed op fauna en flora, en zorgde tussen 1988 en
2008 voor een ontbossing van een gebied dat naar schatting ongeveer zo groot is als België. Samen
met de producenten ontwikkelt Fairtrade landbouwpraktijken die de natuurlijke rijkdommen
beschermen.
• Geïntegreerde landbouw om het milieu te
• Verbod op het gebruik van gevaarlijke pesticiden
beschermen
• Geen genetisch gemodificeerd zaaigoed
• Biologische teelt aanmoedigen, bescherming
van biodiversiteit, van watervoorzieningen, enz.

sociaal
Fairtrade ontwikkelde een set sociale criteria die de gemeenschap rond producentennetwerken sterker
wil maken, zoals de positie van vrouwen verbeteren, en een strikt verbod op kinderarbeid. Van de 2,2
miljoen kinderen op cacaoplantages werken er 250.000 onder de ergste vormen van kinderarbeid.
• Verbod op kinderarbeid
• Het opzetten van democratische groepen,
coöperatieven
• Organisatie in vakbonden, in het geval van
werkne(e)m(st)ers

• Bescherming van de rechten van de vrouw:
toegang tot het land, erkenning van hun rol
in de familie en de boerderij, moederschap,
gezondheid, enz.
• Gereglementeerde arbeidsvoorwaarden
• Verbod op elke vorm van discriminatie

wat kan jij doen ?
De missie van Fairtrade is duidelijk: we streven naar een wereld waarin alle producenten een leefbaar
inkomen hebben, en waar ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst. De vraag moet naar omhoog,
de minimumprijs voor cacao moet worden herbekeken en producenten moeten méér worden betrokken.
Maar Fairtrade alleen zal alles niet kunnen veranderen. Daarom roepen wij de hele sector op om duurzame
verandering te brengen in de keten: grote chocolademerken, verwerkers, de grote distributie, politici, en
jou, de consument en burger.
Want Belgen houden van Fairtrade chocolade: het volume Fairtrade chocoladeproducten groeide in 2017
met 45%. Maar als je het vergelijkt met conventionele chocolade, blijft het marktaandeel liggen om en bij
de 1%. Wat de impact van Fairtrade natuurlijk beperkt. Het goeie nieuws? Daar kan je zelf iets aan doen:

Koop enkel Fairtrade
chocolade in de winkel!

Volg ons op sociale media en
deel onze berichten:

Je vindt 'm overal - zoek dus
steeds naar het Fairtrade label
op de chocoladeverpakkingen.

hoe meer mensen op
de hoogte zijn, hoe meer
mensen mee kunnen helpen
er iets aan te doen.

Praat erover
met je vrienden, familie,
collega’s, … Of geef hen eens
Fairtrade chocolade cadeau!

Changing trade, changing lives
www.fairtradebelgium.be
Follow us on
Share with #WeekVanDeFairTrade and #67centjob
V.u. Fairtrade Belgium, Nicolas Lambert, Edimburgstraat 26, 1050 Brussel

