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forord

Den pågående pandemien har vært og fortsetter å være en stor påkjenning for mange. Året
vi har lagt bak oss var preget av stor usikkerhet
og uforutsigbarhet, men også av samarbeid,
tilpasning og nytenkning.
Vi vet at Covid-19 forsterker global ulikhet og rammer
fattige land hardest. Fairtrade-bønder og -arbeidere
har omstilt seg raskt og måttet håndtere nye utfordringer. Som system har vi sett hvilken kritisk forskjell
Fairtrade-Premium har utgjort. Bønder og arbeidere
har kjøpt sikkerhets- og sanitærmateriell, delt ut matforsyning til lokalsamfunn og finansiert helsesentre.
De har også tilpasset virksomhetene sine for å overleve. Takket være bidrag fra næringslivet, frivillige
og statlige organisasjoner for utviklingssamarbeid,
har Fairtrade mobilisert mer enn € 15 millioner i Producer Resilience and Relief Funds.
Det er inspirerende å se hvordan våre samarbeidspartnere har klart å følge opp sine forpliktelser og jobbet
for å ivareta menneskerettigheter i sine verdikjeder.
Aktører som selv ble hardt rammet økonomisk tok
viktige valg om ikke å kansellere ordre, ikke presse priser ned og valgt å støtte sine leverandører.
Flere samarbeidspartnere har meldt om økt etterspørsel etter Fairtrade-merkede varer og vi har i 2020
sett en økning i omsetningsverdi på 13%. Det er også
veldig gledelig at mange har hatt et stort fokus på
kommunikasjon rettet mot forbruker og vi ser et stadig større engasjement i våre sosiale medie-kanaler.
Våre produsentnettverk har allerede fordelt midler til
mer enn 580 produsentorganisasjoner som har kommet over 475 000 mennesker til gode. Disse tiltakene
er viktige og nødvendige og vil fortsette i 2021. Men
vel så viktig er vårt arbeid med å fremme rettferdige
handelsbetingelser. I 2021 lanserer vi vår nye globale strategi som tar hensyn til dagens utfordringer og
potensialet for en mer bærekraftig fremtid. Vi er i gang
med å gjennomgå våre standarder for banan, kaffe
og kakao og legger spesielt vekt på løsninger som
bidrar til å oppnå levelønn og leveinntekt.

Annabelle Lefébure Henriksen
Daglig leder, Fairtrade Norge

Et viktig fokusområde for produsentnettverkene er
å bistå bøndene med å drive bærekraftig jordbruk
og tilpasse seg et klima i endring. Kvinner spiller en
avgjørende rolle i landbruket, derfor arbeider vi for å
styrke kvinners posisjon i samfunnet. Her i Norge vil
vi fortsette å jobbe langs tre viktige akser: jobbe for
å øke tilgjengelighet av Fairtrade produkter, skape
økt engasjement i forbrukersegmentet og fortsette å
arbeide for å sette viktige fokusområder slik som levelønn, kampen mot barnearbeid og klimatilpasning på
agendaen. Vi skal fortsette å kommunisere effekten
av Fairtrade og vise hvilken forskjell vi alle kan bidra
til ved å velge bærekraftige produkter når vi handler.
Covid-19 har på flere områder satt oss tilbake i tid,
men har også vist oss hvilken enorm kraft det ligger i
å samarbeide. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med
våre lisenstakere og samarbeidspartnere, kommuner,
offentlige innkjøpere og forbrukere for å oppnå FNs
bærekrafstsmål.
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økt fleksibilitet
og samarbeid

Et år preget av COVID-19
Tidlig i 2020 endret verden seg dramatisk med
spredningen av COVID-19-pandemien. Bønder og
arbeidere i det globale sør som allerede levde under
prekære forhold, ble utsatt for enda større usikkerhet ettersom pandemien påvirket alle aspekter av
verdikjeder. Fra forsinkelser i leveringen av nødvendig

gjødsel til forsendelser strandet i havner, fra bedrifter
som stengte og mennesker som ble permittert til tømte
butikkhyller – pandemien synligjorde hvor tett sammenvevd verden er. Til tross for økt risiko og stor usikkerhet
opprettholdt råvareprodusentene produksjonen sin og
tilpasset seg den nye virkeligheten.
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RESPONS OG HANDLING
Det har vært spesielt viktig å ivareta tryggheten og
sikkerheten til råvareprodusenter, arbeidere og deres
familier og lokalsamfunn i forbindelse med Covid-19.
I samråd med produsentnettverkene og andre interessenter var vi tidlig ute med å utarbeide retningslinjer og anbefalinger til produsentorganisasjoner som
bygget på råd fra blant andre Verdens helseorganisasjon (WHO), International Labour Organization (ILO),
International Union of Food og UNICEF. Andre viktige
tiltak var:

Økt fleksibilitet i bruk av Premium
I april 2020 gjorde vi bruken av Fairtrade-Premium mer fleksibel slik at bønder
og arbeidere kunne bruke midlene til å dekke prekære behov. Dette innebar blant annet at det ble enklere å utbetale Premium i kontanter, slik at
bønder og arbeidere kunne kjøpe mat til selvforsyning eller distribuere
smittevernsutstyr under pandemien.

MOBILISERING AV MIDLER
Med støtte fra næringslivet, organisasjoner og myndigheter opprettet vi
to fond for å bistå produsentene: Fairtrade Producer Relief Fund for å dekke akutte og helt prekære behov til arbeidere og bønder, og et Fairtrade
Producer Resilience Fund for nødvendige økonomiske tiltak for å opprettholde arbeidsplasser og aktiviteten i produksjonen. I september 2020 hadde
mer enn 580 kooperativer mottatt økonomisk bistand som kom over 475.000
mennesker til gode.

INTERNASJONAL PÅVIRKNING
I forkant av G20-møtet sendte vi en samlet anmodning til verdenslederne
for å be om en effektiv og samordnet innsats for å beskytte bønder og
arbeidere i utviklingsland i møte med koronapandemien. Det var positivt
å se at mange land sluttet seg til ministerklæringen om Covid-19 og det
multilaterale handelssystemet.

DIGITALE MØTEPLASSER
Når landene stengte ned fikk ikke produsentnettverkene gjennomføre
besøk og opprettet digitale møteplasser slik som WhatsApp-grupper,
de organiserte webinarer og kontaktet råvareprodusentene regelmessig
for å gi veiledning og informasjon. Fairtrade Africa’s Women’s School of
Leadership-programmet holdt virtuelle uteksaminerinssermonier på fire
forskjellige steder.
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Samarbeid og samhold
Takket være Premium-midlene og med støtte fra
fondene, har bønder og arbeidere kunne iverksette
flere tiltak og foretatt ulike investeringer. Her er noen
eksempler på hvordan pengene er blitt anvendt.

testsenter i colombia

smittevern i ghana

forebyggende arbeid i india

16 bananprodusenter fra Urabá regionen i Colombia bidro med $55,000
av sine Fairtrade Premium midler til et
akutt COVID-19 testsenter, iverksatt av
det lokale universitetet.

Kooperativer sørget for at medlemmer
fikk verneutstyr og sanitærprodukter.
Asunafo North farmers union, West
Akye og ABOCFA satt i gang flere
tiltak, som for eksempel kunnskapsformidling i lokalsamfunnet og utdeling
av sanitærprodukter for å forhindre
spredning av viruset.

Te-plantasjer i Vest Bengal og Assam
hadde et stort fokus på å ivareta arbeidernes helse og sikkerhet. De delte ut smittevernsutstyr, legemidler og
sanitærutstyr, og foretok regelmessige vurderinger av alle aktiviteter på
plantasjene og på fabrikkene.

virksomhet i peru

produksjon av munnbind i afrika

støtte til samfunnet i pakistan

Til tross for krisen har kakaobønder fra
kooperativet ACOPAGRO opprettholdt
sin aktivitet ved å innføre forebyggende
tiltak i området rundt San Martin i Peru.

Blomsterarbeidere på Oserian Flowers
gikk over til å lage ansiktsmasker når
den vanlige produksjonen av blomster
stilnet til i begynnelsen av pandemien.

Sportsballprodusenten Bola GemaPakistan delte ut personlig verneutstyr, vitaminer, medisiner og mat til
100 arbeidere og lokalsamfunnet.
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vårt arbeid

en global bevegelse
Fairtrade er en internasjonal sertifisering- og merkeordning som styrker bønder og arbeidere i utviklingsland.
Handel spiller en sentral rolle i utviklingsarbeidet og er
en viktig drivkraft for å bekjempe fattigdom. Vi jobber
direkte med næringslivsaktører, forbrukere og sivil-

samfunn og jobber for bedre handelsbetingelser, bedre
arbeidsforhold og mer rettferdige priser. I dag representerer vi over 1,7 millioner bønder og arbeidere,
primært i jordbrukssektoren i utviklingsland i Asia,
Afrika og Latin-Amerika.
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behov for mer rettferdighet
i globale verdikjeder
Internasjonale verdikjeder er ofte lange og uoversiktlige
og det er velkjent at jordbrukssektoren spesielt har høy
risiko for alvorlige brudd på menneskerettigheter. Et
flertall av verdens råvareprodusenter lever i fattigdom
og forhold som barne- og tvangsarbeid er utbredt. I tillegg kommer utforinger knyttet til klimaendringer. FN er
tydelig på at alle selskaper har et ansvar for å forhindre
eller avdekke brudd på menneskerettigheter eller miljø
i egen virksomhet eller i produksjon av varer.
Fairtrade kan være et viktig verktøy for bedrifter som
vil redusere risikoen for medvirkning til brudd på menneskerettigheter og bidra til bærekraftig utvikling i egen
verdikjede. Det finnes ulike programmer for råvarehandel og produktmerking.

1.7 Millioner

bønder og arbeidere i
72 land

MER ENN
300 RÅVARER

SOSIALE, ØKONOMISKE
OG MILJØkrav

MINIMUMSPRIS
OG PREMIUM

Å redusere ulikhet er kjernen i vårt arbeid
et internasjonalt system
# Standarder for råvareproduksjon
Standardene våre omfatter sosiale, miljømessige og
økonomiske krav. De bidrar til et bærekraftig jordbruk,
til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, og til
økonomisk og sosial utvikling for bønder og arbeidere.
# Minimumspris
Fairtrade sikrer produsentene en minimumspris for råvarene. Minimumsprisen fungerer som et sikkerhetsnett og gir forutsigbarhet selv om markedsprisen faller.

# Premium-betaling
I tillegg til råvarebetalingen får bondekooperativene og
plantasjene en Premium-betaling. Dette er et ekstra beløp pr. stilk/kilo. Produsentene bestemmer
hvilke tiltak midlene investeres i og de kommer ofte
hele lokalsamfunnet til gode, eksempelvis bygging
av skoler, vannbrønner og tilgang på helsetjenester.

# Fokusområder
I tillegg til implementasjon og verifisering av standardene for råvareproduksjon arbeider vi tematisk med
leveinntekt og levelønn, bekjempelse av barne- og
tvangsarbeid, menneske- og arbeidstakerrettigheter,
klimatilpasning og kvinners rettigheter.

Fairtrade
International

Produsent
nettverk
Latin Amerika,
Asia, Africa

nasjonale
organisasjoner

Flocert

Fairtrade Internasjonal utvikler våre
standarder og vår internasjonale
strategi. De evaluerer effekten av
Fairtrade og setter regler for bruk
av Fairtrade-merket.
Tre regionale produsentnettverk
representerer bøndene og arbeiderne. De bistår produsentene med
oppfølging og rådgivning, og representerer dem i Fairtrade-systemet.

De nasjonale Fairtrade organisasjonene informerer om, promoterer
og forvalter merkeordningen i sine
respektive markeder.

FLOCERT er et uavhengig sertifiseringsorgan som sertifiserer og
kontrollerer for Fairtrade. FLOCERT
som eies av Fairtrade International innehar ISO 17065-akkrediteringen, den mest anerkjente
kvalitetsnormen for uavhengig og
kompetent sertifisering av produkter, prosesser og tjenester.
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fairtrade og bærekraftsmålene
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Vi jobber med flere av
bærekraftsmålene hver eneste dag.

1: utrydde fattigdom

2: utrydde sult

Rundt 80% av verdens fattige bor på landsbygda, og mange
av disse er bønder og arbeidere. Vi jobber for å oppnå anstendige inntekter ved å sette mål for leveinntekt og levelønn,
fremme kollektive lønnsforhandlinger, og beskytte mot markedssvingninger med minimumsprisen.

Småskalabønder står for ca 70% av matproduksjonen i
verden og har en stor rolle å spille i å utrydde sult. Bønder trenger finansiell stabilitet for å investere i produksjonen og for å sikre
langsiktig matsikkerhet. Vi gir bønder opplæring i hvordan de
kan diversifisere jordbruket for å spre inntektskildene.

5: likestilling

8: anstendig arbeid

Vi arbeider for at kvinner i kooperativ og på plantasjer kan
delta i beslutningsprosesser, oppnå likelønn og diversifisere
inntektene sine. Fairtrade-standardene forbyr kjønnsdiskriminering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, det settes
krav om foreldrepermisjon og rettigheter for gravide.

Vi forbyr barne-og tvangsarbeid, og fremmer bedre arbeidsforhold og langsiktige handelsavtaler. Standardene våre støtter
også ansettelsesvilkår som blant annet dekker overtid, midlertidig arbeid, samt arbeidstakerrettigheter som kollektive forhandlinger og fagforeningsfrihet.

12: ansvarlig forbruk

13: stoppe klimaendringer

Produksjonen av råvarer oppfyller strenge sosiale, økonomiske
og miljømessige standarder. Tusenvis av byer, kommuner,
skoler, bedrifter, myndigheter og forbrukere støtter Fairtrade
globalt. Det finnes mer enn 30 000 sertifiserte produkter,
tilgjengelig i 145 land.

Råvareprodusenter står overfor økende risiko for blant annet
tørke, høyere temperaturer, og skiftende nedbør. Premiumbetalingen blir ofte investert i klimatilpasning. Vi arbeider med
utvikling av tiltak som oppsamling av regnvann og bevaring av
biodiversitet.

16: fred og rettferdighet

17: samarbeid for å nå målene

Bønder og arbeidere har 50% stemmerett på vår generalforsamling. Plantasjene og kooperativene som følger standardene skal være demokratiske og transparente, og styrkes til
å forhandle priser i verdikjeden. De bestemmer selv hvordan
Premium blir investert.

Vi jobber med over 1,7 millioner småskalabønder og arbeidere,
1800 kooperativ og plantasjer. Vi samarbeider med tusenvis
av bedrifter for å gi en reell utviklingseffekt for produsentene,
og med myndigheter for å oppnå en mer rettferdig handelspraksis.
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et tryggere
levebrød

Bærekraftige råvarer
Det finnes standarder for over 300 forskjellige råvarer
og over 30.000 ulike produkter på verdensmarkedet. I
Norge er kaffe, banan, blomster, bomull og kakao de
største produktkategoriene.
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kaffe
Vi arbeider med småskalakooperativer og kaffebønder
i en rekke land, blant annet Peru, Honduras, Colombia
og Brazil. Det finnes over 758.400 kaffebønder i vårt
system. Klimaendringer, svingende markedspriser og
fattigdom er kjente utfordringer innen kaffesektoren.

en anstendig betaling

Kvalitetssatsningen gir flere muligheter

Vi setter en minimumspris for kaffe, som gir mer forutsigbarhet og et sikrere levebrød for kaffebønder i møte
med svingende markedspriser. De ekstra midlene kaffebønder mottar gjennom Premium blir ofte investert i
utvikling av kooperativet og tjenester som kommer
medlemmene til gode, eksempelvis hesletjenester og
utdanning.

Høyere kvalitet kan bidra til høyere betaling, mer økonomisk stabilitet og langsiktige handelsavtaler for kaffebønder. Derfor har vi som krav i kaffe-standarden at minst
25 prosent av Premium blir investert i å forbedre kaffekvaliteten og produktiviteten i kooperativet. Produsentnettverkene gir opplæring og holder kurs i produksjon,
innhøsting og prosessering av kaffe. I tillegg gir de opplæring i «cupping», kvalitets- og smakstesting av kaffe,
hvor man lærer å smake og gjenkjenne egenskaper
ved ulike kaffetyper. Man vurderer duft, smak, munnfølelse og kvalitet, og danner en smaksbeskrivelse.

Leveinntekt
Fairtrade var med på å grunnlegge Global Living
Wage Coalition. Videre har vi utviklet konseptet referansepris for leveinntekt som indikerer råvareprisen
som er nødvendig for heltidsbønder, med tilstrekkelig, bærekraftig produktivitetsnivå, å oppnå en leveinntekt. Så langt har vi beregnet referansepriser for
Vest-Afrikansk kakao og vanilje, og vi jobber med en
referansepris på kaffe.

Produsentnettverket CLAC gjennomførte i 2020 konkurransen «The Golden Cup». Formålet var å motivere
bøndene til å forbedre kvaliteten på kaffen de dyrker,
og synliggjøre Fairtrade-sertifisert høykvalitetskaffe for
innkjøpere i spesialmarkedet.

Klimatilpasning
25 millioner småskalabønder dyrker 70-80 prosent av
verdens kaffe. Mange av dem lever i fattigdom og blir
hardt rammet av klimaendringer. Miljøkravene våre legger føring for ansvarlig bruk av ressurser og ivaretakelse av biologisk mangfold. Noen eksempler på tiltak er
diversifisering av jordbruket, agroøkologi og økologisk
jordbruk. Det blir arrangert opplæring og workshops for
bønder i klimatilpasning av produsentnettverkene. Målet
er å identifisere gunstige klimatiltak, som for eksempel
hvordan redusere klimagassutslipp, og dele erfaring og
kunnskap mellom bøndene i de ulike kooperativene.

Klimaakademi i Afrika
Fairtrades Klimaakademi er et prosjekt støttet av
The Dutch Postcode Lottery. Formålet med prosjektet, som startet i 2017 og som ble avsluttet i
2020, var å styrke kaffebønder i møte med klimaendringer. Omkring 16.250 bønder i Kenya og Etiopia, hvorav 22 prosent kvinner, har fått opplæringen i jordsmonn-, vann- og avfallshåndtering,
agro-skogbruk og jordbruks-diversifisering.

9

kakao
Fairtrade arbeider med småskalabønder i blant
annet Ghana, Elfenbenkysten og Ecuador. Det
finnes over 322.400 kakaobønder i Fairtradesystemet. Leveinntekt, styrking av standarden og
klimatilpasning står sentralt i arbeidet med kakao.

styrking av kakao-standarden

Pilotprosjekter på leveinntekt

Vår standard for kakao gjennomgår for øyeblikket en
omfattende revidering. Bakgrunnen for revideringen
skyldes flere faktorer, blant annet ny lovgivning i VestAfrika - inkludert den afrikanske regionale standarden
for bærekraftig kakao og Living Income Differential i
Ghana og Elfenbenskysten - og et presserende behov
for å løse menneskerettighetsbrudd og avskoging.
Som en del av vårt arbeid med å oppnå anstendige
inntekter, ble Fairtrade minimumspris for kakao og
Premium økt med 20 prosent i 2020.

Fairtrade har sammen med engasjerte partnere, inkludert
kooperativ, sjokoladeselskaper og tradere, satt i gang
pilotprosjekter på leveinntekt i Elfenbenskysten og Ghana
Eksempelvis støtter vi den statlige utviklings- og samarbeidsorganisasjon GIZ – en pilot som involverer Tony’s
Chocoloney, Ben & Jerry’s og seks kakao-kooperativ i
Elfenbenskysten. I tillegg til å validere Fairtrades modell
for leveinntekt, fokuserer prosjektet på kjønnsinklusivitet
i husholdningsøkonomi og kvinners rolle i gårdsledelse.

WOMEN SCHOOL OF LEADERSHIP
Kvinner i Elfenbenskysten har tradisjonelt ikke vært
en del av avgjørelsesprosesser i hjemmet og lokalsamfunnet. Det er også kun 25 prosent av kvinner i
området som eier eget land.
Dette er noe av bakgrunnen til at Women School of
Leadership ble iverksatt i 2017 av Fairtrade Africa.
Prosjektet bringer kvinnelige bønder sammen for et år
med opplæring og kunnskapsformidling rundt tematikk som menneskerettigheter og likestilling. De tilegner
seg også viktig kunnskap om finansiering, forhandlinger, og hvordan de kan diversifisere jordbruket for
økt inntekt. I 2020 ble 30 kvinner fra syv ulike kooperativer uteksaminert. Ti menn deltok også i prosjektet
og tar med seg kunnskapen videre. Prosjektet har tilsammen nådd omkring 1160 mennesker, omtrent 80
prosent kvinner, gjennom kurs og diskusjoner som
tidligere deltakere har gjennomført i 21 lokalsamfunn.

best practise
Méagui Farmers Cooperative Enterprise (ECAM)
er et kakaokooperativ i Elfenbenkysten. ECAM
har over 2000 medlemmer. De siste to årene har
de investert Fairtrade Premium i en fjørfefarm for
å generere ekstra inntekter og øke matsikkerheten. I tillegg brukes avfallet fra gården som
organisk gjødsel, noe som reduserer utgifter til
innsatsfaktorer.
Kooperativet ble dobbelt prisvinner på Côte d’
Ivoire sin National Cocoa and Chocolate Day.
ECAM ble kåret til beste kooperativ og prisen
for beste produsent gikk til ECAM-medlem Yvette
Nagalo Awa.
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banan
Det finnes omkring 200 produsentorganisasjoner og
over 28.000 bønder og arbeidere som produserer
bananer i Fairtrade-systemet i dag. Klimatilpasning,
fokus på levelønn og styrking av bønder og arbeidere
er noen viktige områder vi jobber med.

Levelønn for arbeidere ved bananplantasjer

Grunnlønn på bananplantasjer

Å sikre en levelønn for bananarbeidere er fortsatt en
av de mest presserende og uløste utfordringene for
banansektoren. Arbeidstakere i mange produsentland får utbetalt den nasjonale lovlige minstelønnen,
men i de fleste tilfeller er dette fortsatt under en levelønn.

Et viktig steg i arbeidet for oppnåelse av levelønn for
bananarbeidere ved Fairtrade-sertifiserte plantasjer var
introduksjonen av den nye “Fairtrade Base Wage”.
Grunnlønnsordningen er også gjeldende der nasjonal
minstelønn er lavere. Grunnlønnen er satt til 70 prosent
av inntekten arbeiderne tar med hjem for å dekke levekostnader, og vil bli utbetalt fra 1. juli 2021.

En viktig del av arbeidet vårt med de sertifiserte
bananplantasjene er arbeidet for å sikre en levelønn.
Arbeidet er basert på The Anker Metholodgy som
definerer at levelønn dekker arbeidstakerens og familiens grunnleggende behov for mat, vann, bolig,
utdanning, helsevesen, transport, klær og andre
viktige behov, inkludert en andel til oppsparing for
uventede hendelser.

Som et midlertidig tiltak før grunnlønnen er på plass,
må opptil 30 prosent av Fairtrade Premium utbetales
som en kontantbonus, på toppen av de eksisterende
valgfrie 20 prosent som kan brukes kontant hvis arbeidstakere ønsker det. Fairtrade er for tiden den eneste sertifiseringsordningen som garanterer en fast premium for
bananer.

standarden krever at lønnsnivået øker
klimatilpasning og produktivitet
Produktivitetsforbedringsprogrammet (PIP) startet
i Latin-Amerika i 2015. Programmet har fokus på
å forbedre jordsmonn ved blant annet produksjon av økologiske plantevernmidler og gjødsel.
Banankooperativene som har deltatt til nå har
sett avkastningen øke med 36 prosent i gjennomsnitt. De har også redusert bruken av
sprøytemidler betydelig. De samlede produksjonskostnadene er blitt redusert og de har i
tillegg redusert sine karbonutslipp.

Fairtrades standard for innleid arbeidskraft krever at lønninger øker over tid for å oppnå levelønn. Etter å ha iverksatt grunnlønnsordningen må arbeidsgivere forhandle
med fagforeninger eller andre folkevalgte representanter
om en plan for å redusere gapet mellom faktisk lønn og
levelønn. Tidslinjen avhenger av selskapets økonomiske
situasjon, men lønningene bør økes mer enn inflasjonen
for å sikre at gapet blir redusert og til slutt lukket.

Styrking av småskalabønder
Fairtrade arbeider også for å styrke småskalabønder
innen banansektoren. Småskalaproduksjon er generelt
mer arbeidskrevende og bøndene mangler ofte tilgang til
ny teknologi, verktøy og kunnskap som gjør dem mindre
konkurransedyktige.
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BLOMSTER
Fairtrade-merkede blomster og planter som selges
i Norge kommer fra blomsterfarmer i Kenya, Etiopia
og Uganda. Det finnes nærmere 60.000 blomsterarbeidere i Fairtrade-systemet. Likestilling, sosial
utvikling og miljøtiltak står sentralt i vårt arbeid.

økt kvinnelig deltakelse
Som de fleste råvaresektorer, har blomsterproduksjon
en tendens til å være dominert og kontrollert av menn.
Selv om kvinner ofte er sterkt involvert i dyrking, høsting og bearbeiding, blir arbeidet sjelden anerkjent og
belønnet.
Vi ønsker å utfordre en rekke maktforhold ved å
fremme likestilling og kvinners rettigheter. Standardene våre omfatter en rekke kriterier som har som
mål å bygge ned kjønnsforskjeller. For eksempel er det
forbudt å diskriminere på bakgrunn av kjønn eller
ekteskapsstatus; gravide og ammende kvinner skal
ikke drive risikofylt arbeid eller håndtere sprøytemidler. Videre skal kvinner være representert i helse- og
sikkerhetskomiteer og det skal være separate garderober og toaletter for kvinner og menn. Ledelsen
på farmen må sikre opplæring i og at rutiner for å
bekjempe seksuell trakassering er på plass.

verdien av premium
Som for mange andre kooperativer og plantasjer ble
Fairtrade Premium et viktig redskap under pandemien. Eksempelvis investerte Waradi Premiummidlene i desinfeksjonsmiddel og termometere til alle
ansatte på farmen. For Penta Flowers, betydde midlene en ekstra sikkerhet i det tilfelle situasjonen med
pandemien forverret seg. Det ble lagt en plan for
hvordan Premium-midlene skulle bli brukt og utdelt til
arbeiderne, basert på deres behov.

fair voice
I begynnelsen av pandemien ble pilotprosjektet FairVoice gjennomført på fire blomsterfarmer i Kenya. Fra
egne mobiltelefoner kunne blomsterarbeiderne rapportere inn og dele informasjon om hvordan pandemien
har påvirket dem og samfunnet.
When the first positive Covid-19 case was confirmed
in Kenya, we were afraid because we didn’t really understand what the virus was. Our relationships were
affected because we couldn’t interact freely for fear of
contracting Covid-19.
– Kennedy Simiyu, Bigot farm, Kenya
At first we didn’t think that Covid-19 would be a big
issue. Then it hit home, life became difficult. We got
stipends from the Fairtrade Premium, which would be
added to our pay slips. This came in handy in paying
house rent and taking care of other expenses.
– Joan Injete Akumu, Bigot farm, Kenya
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DET NORSKE
MARKEDET

fokus på bærekraftig utvikling
Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for innkjøpere og forbrukere i Norge som
ønsker å bidra til mer rettferdig handel. Fairtrade Norge
ble stiftet i 1997. Våre hovedoppgaver er å oppfordre og

bistå bedrifter i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede
produkter på det norske markedet, samt informere
norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar
til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter.
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DET NORSKE MARKEDET
Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere for å lykkes med vår misjon. Til tross for et krevende år har vi
sett at mange av våre partnere og lisenstakere har valgt å satse på Fairtrade. Vi har samlet at par lyspunkt
fra året som gikk.

Mester Grønn rapporterte om økt salg av avskårne blomster, som blant
annet Nellik, Krysantemum, Alstromeria og Brudeslør. Av lisenstakerne
våre som arbeider med tekstiler, kunne Princess fortelle om økt salg
av Fairtrade-merkede produkter. Pals rapporterte også om økt salg av
julekaffe.

Etter et vellykket prosjektsamarbeid med Utviklingsfondet dobler
Kjeldsberg leveransen av kaffe
fra 25 ulike småskala-produsenter
i Guatemala.

Ben & Jerry`s forpliktet seg til en
høyere betaling til kakaobønder i elfenbenskysten og trappet opp innsatsen for en leveinntekt.

Nye lisenstakere
3 Black Cat Kaffe og Tehus
3 Nøtteblanderen
3 Chooose

lisenstakere og samarbeidspartnere
• Allsidige Nord
• Bama Blomster
• Bama Gruppen
• BikBok
• Black Cat Kaffe og Tehus
• Blomsterringen Engros
• Chooose
• Confecta
• Crema Kaffebrenneri

• Dressmann
• JDE Norge
• Joh. Johannson Kaffe
• Kjeldsberg Kaffebrenneri
• Kristiansand Dyrepark
• Mester Grønn
• Midsona Norge
• NorgesGruppen
• Nøtteblanderen

• Pals Kaffe
• Princess-Gruppen
• REMA 1000
• Stavanger Kaffebrenneri
• Supernatural
• Sørlandschips
• The Coca-Cola Company
• Unil
• Varner
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utvikling
Det siste året har vi sett en oppgang i volum på
flere av produktkategoriene på det norske markedet.
Kategorien blomster har hatt en volumnedgang, mens
banan-volumet er tilnærmet uendret. Når vi måler omsetningsverdien på det norske markedet, fremkommer
tallene nedenfor for de største produktgruppene.
Varme drikker innebærer kaffe, te og kakao.

bomull

35%

blomster

varme drikker

4%

5%

omsetningsverdi
I 2020 var omsetningsverdien av Fairtrademerkede produkter på det norske markedet
1 630 000 000 NOK. Dette er en vekst på
13% fra 2019.
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samarbeid
I arbeidet for å nå bærekraftsmålene er det viktig med samarbeid. I tiden med COVID-19 og hjemmekontor har
vi sett flere gode initiativer, og jobbet tett med flere av våre samarbeidspartnere. Tusen takk til alle kommuner,
skoler, organisasjoner, bedrifter og forbrukere som engasjerer seg. Her er noen av tingene som har opptatt
oss i 2020:

kan
reise til ecuador

hjemmekontor og covid-19

kan

To kollegaer besøkte bananprodusenter i Ecuador.

I tillegg til å stille krav om Fairtrade-kaffe, banan og bomull i anbud, inspirerte
Oslo Kommune til Fairtrade-forbruk på
hjemmekontor.

Koalisjonen for ansvarlig
næringsliv ble lansert.

bærekraftsmål

menneskerettighetsdagen

moderne slaveri

Vi spiller inn på nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene.

Fairtradebyen Bergen markerer
menneskerettighetsdagen med
digital sending.

Intervju med Tina Davis på den
internasjonale dagen for avskaffelse
av slaveri.

fairtrade-kommuner
• Asker kommune
• Bergen kommune
• Bæreum kommune
• Flekkefjord kommune
• Fredrikstad kommune
• Halden kommune
• Haugesund kommune
• Kvinesdal kommune

• Luster kommune
• Lørenskog kommune
• Modum kommune
• Moss kommune
• Oslo kommune
• Overhalla kommune
• Randaberg kommune
• Rælingen kommune

• Sarpsborg kommune
• Sauda kommune
• Suldal kommune
• Utsira kommune
• Vindafjord kommune
• Volda kommune
• Ørsta kommune
• Østfold fylkeskommune
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DEN NORSKE FORBRUKEREN

82%

kjenner til

61%

Fairtrademerket og 64% vet hva
merkeordningen står for.

velger

62%

er opptatt av at de som

i varierende grad
produkter merket med
Fairtrade når de handler
dagligvarer.

har produsert produktene
og råvarene har anstendige
arbeidsforhold.

77%

52%

svarer at

er enig i at merkeordninger i butikk gjør det
enklere for dem å velge
bærekraftige produkter.

for å være troverdige
må merkeordninger være
uavhengige av firmaene som
står bak produktene.

79%

forbinder Fairtrade med
fattigdomsreduksjon.

I april 2020 utførte YouGov en forbrukerundersøkelse
på vegne av Svanemerket, Debio og Fairtrade Norge.
Vi ønsket å se nærmere på forbrukerens kunnskap
om merkeordninger i dagligvarehandelen. Undersøkelsen viste at mange forbrukere er motiverte for å ta
mer bærekraftige valg. Hele 71 prosent av dagligvarekundene ønsker å velge bærekraftige produkter,

og 62 prosent mener de selv har et ansvar for å velge
mest mulig bærekraftig. Hele 77 prosent av forbrukerne
sier at en merkeordning må være uavhengig av
produsentene for å være troverdig. Forbrukerne har
mest tillit til at et produkt i dagligvarehandelen er
bærekraftig når produktet er sertifisert av en tredjepart
som f.eks. Svanemerket, Fairtrade eller Ø-merket.
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kommunikasjon og media
Vi arbeider med informasjonsformidling ut mot forbrukere, bedrifter og organisasjoner. Vårt mål er å øke
kjennskap til merkeordningen og øke kunnskapen om effekten av Fairetrade. Kommunikasjonen skal bidra
til å skape engasjement og etterspørsel og styrke vår posisjon i markedet. I 2020 ble verden enda mer
digital og vi har økt vår tilstedeværelse på ulike sosiale medier.

noen eksempler fra året som gikk
Hvem skal betale for å stoppe
barnearbeid i kakaosektoren?
Artikkel | Bistandsaktuelt

les artikkel

Bomull er ikke bomull.
På begynnelsen av året hadde vi et
seminar om forbrukerkjennskap i
forhold til ulike råvarer.

Artikkel postet på tekstilaksjonen
sin hjemmeside i forbindelse med
aksjonsuken.

les artikkel

Vi delte flere historier fra koronasituasjonen hos råvareprodusentene
gjennom våre stories og i poster.

LINKEDIN
500 FØLGERE

TWITTER
4795 FØLGERE

INSTAGRAM
4334 FØLGERE

FACEBOOK
34 942 FØLGERE

Vi støttet opp om ulike kampanjer,
blant annet Norad`s kampanje om bærekraftsmålene “Verdens viktigste mål”.
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premium generert i norge
I 2020 ble ca 11 millioner kroner generert i Premium i Norge. Dette er en nedgang på ca 5% fra 2019.
Hver gang norske innkjøpere velger Fairtrade-merket, er de med på å bidra til Premium-betalingen
som bøndene får i tillegg til råvarebetalingen. Denne ekstra summen er ikke overflødig, men helt
nødvendig for å dekke investeringer bønder og arbeidere har behov for i lokalsamfunnet sitt.
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2018
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10 453 073

2016

12 024 866

10 558 072

6 000 000

9 133 797

8 000 000

10 569 082

10 000 000

2019

2020

4 000 000
2 000 000
0
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Premium generert fra salg i Norge har gått noe ned, til tross for at omsetningsverdien har økt. Dette skyldes endret
produktmiks da det er ulik premium på forskjellige produkter, i tillegg til at noe av veksten i omsetningsverdi er ren
prisvekst. Informasjonen presentert ovenfor er basert på estimater. Tallene inkluderer alt Fairtrade-salg i Norge (av
både norske og utenlandske produkter) men ikke utenlandske salg (Norske Fairtrade-produkter solgt i utlandet).
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årsberetning
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vårt team

ledelse

Næringsliv og utvikling

Annabelle Lefebure
Henriksen

Line Wesley-Holand
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Sara Zgolli

Daglig leder

Leder, næringsliv og
internasjonal utvikling

Ansvarlig for Partnere
og råvarer

Ansvarlig for lisensiering

administrasjon

kommunikasjon

Odd Michael Stavnes

Gina-Camilla Glasø

Karoline Blauenfeldt

Ansvarlig for økonomi- og
administrasjon

Ansvarlig for forbruker- og
markedskommunikasjon

Praktikant

styret

Medlemmer
• Nina Schefte (styreleder)
• Terje Vigtel (nestleder)

• Martin Munthe-Kaas
• Hildegunn Gjengedal

• Trude Ertresvåg
• Tonje Holmsen

Vara medlemmer
• Lars Ulverud

• Niloufar Gharavi

• Anna Kirah

Ansattes representant
• Line Wesley-Holand
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styrets årsberetning
Virksomhetens art og hvor den drives
Fairtrade Norge har som formål å forvalte og markedsføre
merkeordningen Fairtrade i Norge i tråd med internasjonale
retningslinjer via medlemskap i Fairtrade International. Fairtrade Norge arbeider aktivt med kunnskapsbygging om utfordringer i globale verdikjeder, samt hvordan Fairtrade er et
verktøy for aktsomhetsvurderinger og bærekraftig utvikling
hos sentrale aktører for å påvirke til produktutvikling og volumvekst. Dette skal oppnås gjennom dialog, informasjonsog påvirkningsarbeid for å øke kunnskap og kjennskap til
Fairtrade i Norge. Stiftelsens kontor er plassert i Oslo. Total
omsetningsverdi av Fairtrade-merkede produkter i Norge i
2020 oversteg kr 1,6 milliarder, og økte med rundt 13 % fra
2019. Samlet har det vært svært god vekst i omsetningsverdi
over flere år.
Redegjørelse om fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og
styret mener at forutsetningen er til stede. Norad har innvilget
søknad om økonomisk støtte for årene 2021-2023. Støtten
vil imidlertid øremerkes prosjekter hos produsenter, og kun
en liten del vil kunne anvendes til drift i Norge. Dette medfører
behov for alternativ finansiering. Inntil det er sikret, vil sekretariatet kutte kostnader i den utstrekning det er mulig. Stiftelsen har over noen år bygget opp en likviditetsreserve, og
fortsatt drift formodes uansett. Fairtrade Norge har for tiden
god likviditet. Reserver er bygget opp de senere år – bl.a. iht.
oppfordring fra Norad. Covid-19-situasjonen har hatt mindre
innvirkning på utviklingen i 2020 enn fryktet, og samlede inntekter er ca. 2,5 % under nivået i 2019.
Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø
I henhold til gjeldene lover og forskrifter fører stiftelsen oversikt over sykefravær. Sykefraværet var i 2020 på 5,4 %, med
91 sykedager totalt inkludert barns sykdom. I tillegg var det
fravær på grunn av korona/barnepass (stengte skoler og
barnehager) på til sammen 22 dager. Det er ikke registrert
arbeidsrelatert sykdom. En av sekretariatets ansatte var i barselpermisjon fra 27. mai og ut året. Det var i 2020 totalt 7 fast
ansatte – 6 kvinner og 1 mann. En medarbeider sa opp sin
stilling med virkning fra 1. mars 2021. Koronakrisen har skapt
usikkerhet og endret arbeidshverdagen for sekretariatet, og
har krevd stor grad av tilpasning. Det ble i mesteparten av
2020 praktisert hjemmekontor med stor grad av fleksibilitet
og tilrettelegging. Det har vært god dialog og godt samarbeid
innad i sekretariatet, og arbeidsmiljøet oppleves som godt til
tross for en uvanlig situasjon.
Forhold som kan påvirke det ytre miljøet
Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av betydning,
utenom miljøbelastningen knyttet til reisevirksomhet, herunder flyreiser. Deltagelse i internasjonale møter og prosesser medfører normalt noe reisevirksomhet og dermed utslipp,
men i 2020 har det nesten ikke vært reisevirksomhet på grunn
av pandemien. Fairtrade Norge stimulerer alle ansatte til å
bruke telefon- og videomøter der dette er hensiktsmessig. I
indre Oslo velges offentlig transport. I den grad det er mulig

består Fairtrade Norges innkjøp av etisk- eller miljømerkede
produkter. Kontorrekvisita-leverandøren er miljøsertifisert. Papiret som brukes er svanemerket. Det anvendes utelukkende
Fairtrade-merkede varer når disse er å få, så som kaffe, te,
bananer, sjokolade, blomster. Fairtrade Norge benytter generelt merkeordninger i den grad det er mulig. Fairtrade Norge
har kildesortering på arbeidsplassen. Det er utarbeidet etiske
retningslinjer for styret i Fairtrade Norge, og for de ansatte i
organisasjonen.
Redegjørelse om årsregnskapet
Årets resultat ble et overskudd på kr 655.000 - mot et budsjettert underskudd på kr 1.150.000. Budsjettet ble justert i
begynnelsen av korona-epidemien, og inntektene ble da redusert betydelig. I lys av usikkerhet rundt fremtidig støtte fra
Norad og faktiske følger av korona-pandemien har sekretariatet holdt en særdeles sparsommelig linje gjennom året. Markedsaktivitetene er holdt på et minimalt nivå. Lisensinntektene
ligger ca. 4 % under 2019; med snaut kr 6,3 millioner – mot
vel kr 6,5 millioner året før. De største inntektene kommer fra
produktgruppene blomster, bananer, kaffe og bomull. Over
halvparten av lisensinntektene fra bomull-produktene går til
utlandet.
Redegjørelse om den fremtidige utviklingen
Gitt at informasjons- og bevisstgjørings-aktivitetene kan intensiveres, forventes de neste års omsetning å ville øke. I lys
av den nye økonomiske situasjonen jobbes det med organisasjonens finansielle strategi for å sikre en positiv fremtidig
utvikling. Pandemien har medført stagnasjon i 2020, men ikke
tilbakegang som opprinnelig fryktet. Sekretariatet arbeider
videre med å styrke relasjonen til lisenstakere, samarbeidspartnere og potensielle lisenstakere. Det arbeides videre
med strategisk kunnskapsbygging om utfordringer i globale
verdikjeder, samt hvordan Fairtrade er et verktøy for aktsomhetsvurderinger og bærekraftig utvikling hos sentrale aktører
for å påvirke til produktutvikling og volumvekst. Det legges
vekt på påvirkningsarbeid gjennom å kommunisere effekten
av Fairtrade samt dialog med myndigheter, synlighet i sosiale
media og informasjonstiltak gjennom ulike kanaler. Satsingen
på storhusholdningssegmentet, innkjøp i offentlig sektor og
forbrukerkommunikasjon videreføres. Disse tiltakene forventes å bidra til en brattere vekstkurve over tid. Styret vil foreta
justeringer av planene dersom evt. følger av Covid-19-situasjonen tilsier dette.
Forskning og utvikling
Fairtrade International’s studier rundt effekten av merkeordningen videreføres, og arbeidet med synliggjøring og målbarhet gir
resultater, som forventes ytterligere forsterket i tiden fremover.
Oslo, 7. april 2021
Nina Schefte, Terje Vigtel, Martin Munthe-Kaas,
Hildegunn Gjengedal, Trude Ertresvåg, Tonje Holmsen,
Line Wesley-Holand
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regnskap
Koronasituasjonen har skapt usikkerhet rundt inntjeningen,
og vi har måttet avgrense aktiviteter og bruk av midler, noe
som har bidratt til at driftsresultatet for 2020 er positivt til
tross for pandemien og de problemer den har skapt.

Regnskapsutdrag					

2020 			

2019

Inntekter:
Lisensinntekter, netto 						

6 284 685

6 548 700

Støtte fra Norad 					

3 500 000

3 500 000

115 000

115 000

9 902 163

10 164 120

Fairtrade medlemsavgift m.m.				

2 428 164

2 313 950

Sum personalkostnader 				

5 264 268

6 585 936

622 027

652 687

Informasjon/bevisstgjøring 				

141 020

128 705

Andre driftskostnader 			

716 942

720 688

9 172 420

10 401 966

655 237

-230 189

Driftstilskudd stifterne m.m. 			
Sum Inntekter 					
Kostnader:

Husleie, strøm, renhold

		

Sum driftskostnader 		
DRIFTSRESULTAT 		
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