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I likhet med fjoråret har 2021 vært preget av usikkerhet og det
har vært et vanskelig år også for Fairtrade Norge. Mennesker
og samfunn verden over kjenner fortsatt på konsekvensene av
koronapandemien, og følgende av den globale oppvarmingen
blir stadig tydeligere. Det er behov for et taktskifte og
samarbeid må til for å oppnå endring. I en tid med store
globale utfordringer, er vi takknemlige for at så mange
samarbeidspartnere står sammen med oss og fremmer
ansvarlig forretningspraksis i egne verdikjeder. 

I 2021 lanserte Fairtrade en ny global strategi med ambisiøse
mål, blant annet med hensyn til leveinntekt og klimasatsing. I
Fairtrade Norge fortsetter vi vårt arbeid med hoved-
aktivitetene: jobbe for å øke tilgjengeligheten av Fairtrade-
merkede produkter, skape økt forbrukerengasjement og
styrke posisjonen til Fairtrade som den mest anerkjente
merkeordningen for rettferdig handel, og som et effektivt
verktøy til oppnåelse av bærekraftsmålene og overholdelse av
forpliktelser i henhold til Åpenhetsloven. 

Åpenhet fører til økt kunnskap, som i sin tur er en forutsetning
for økt engasjement og innsats for mer ansvarlige og
bærekraftige verdikjeder. Åpenhetsloven er en milepæl for
menneskerettigheter og bærekraft og gir nye muligheter for
samarbeid. Fairtrade Norge har dessverre hatt en negativ
utvikling i 2021, men åpenhetsloven skaper oppmerksomhet
og interesse hos både næringslivet og forbrukere. Det vil
derfor være viktig for oss å fortsette å kommunisere effekten
av vårt arbeid og vise at Fairtrade er et viktig verktøy for
risiko-reduksjon i bedrifters aktsomhetsvurderinger.   

Vi ser frem til å utforske mulighetsrommet og videreutvikle
samarbeidet med våre lisenstakere og samarbeidspartnere,
kommuner, offentlige innkjøpere og forbrukere for å oppnå
FNs bærekraftsmål.

Forord

Annabelle Lefébure Henriksen
Daglig leder, Fairtrade Norge
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Åpenhetsloven
I juni 2021 ble åpenhetsloven, eller "lov om
virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold",
vedtatt av Stortinget. Den vil gjelde fra 1. juli 2022. 
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En menneskerettighetslov
for næringslivet

Formålet med Åpenhetsloven er to-delt. Den har
som hovedformål å fremme virksomheters respekt
for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold sett i forbindelse med
produksjon av varer og tjenester. I tillegg har loven
til hensikt å sikre allmenheten tilgang til generell
informasjon om hvordan virksomheter håndterer
negative konsekvenser, og spesifikk informasjon
knyttet til varer og tjenester.

Virksomheter som omfattes av loven 

Salgsinntekt: over 70 millioner kr
Balansesum: over 35 millioner kr
Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret:
over 50

Loven gjelder for større norske virksomheter som
tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Den
gjelder også for større utenlandske virksomheter
som operer i Norge, og som er skattepliktige til
Norge etter norsk intern lovgivning.

Store virksomheter defineres som foretak som
omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på
balansedagen møter to av følgende: Fairtrade som verktøy

Internasjonale verdikjeder er ofte lange og
uoversiktlige. Fairtrade kan være et effektivt verktøy
for å redusere risiko for brudd på menneske- og
arbeidstakerrettigheter og sikre sporbarhet. Det er et
verktøy i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Fairtrade-merket viser overfor forbrukere og andre
interessenter at det allerede er stilt sosiale,
miljømessige og økonomiske krav i produksjonen. 

Plikt til å gi informasjon
Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt.
Forbrukere får mulighet til å kreve innsyn i hvor og
under hvilke forhold en vare er laget. De kan også
etterspørre informasjon om arbeidsforhold og
menneskerettigheter, uavhengig av hvor
produksjonen foregår.

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i
tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale
selskaper. 

I følge retningslinjene skal aktsomhetsvurderinger
forstås som en prosess der selskap kartlegger,
vurderer, forebygger, begrenser og håndterer
potensielle og eksisterende negative konsekvenser
av sin virksomhet. Selskaper er også pliktig til å
redegjøre for og kommunisere offentlig om arbeidet
med aktsomhetsvurderinger. 

Aktsomhetsvurderinger bør være en integrert del av
selskapets beslutningsprosesser og system for
risikostyring. 

Plikt til å gjennomføre
aktsomhetsvurderinger 

Et enkelt valg!
Når bedrifter velger
Fairtrade synliggjør 
de sitt arbeid for
bærekraftig handel . 
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Risiko i globale verdikjeder
Menneske- og arbeidstakerrettigheter er nedfelt i internasjonale konvensjoner og gjelder alle mennesker. Både FN,
OECD og nasjonale myndigheter har retningslinjer for bedrifters ansvar for å følge opp menneske- og
arbeidstakerrettigheter i sine verdikjeder. Ved en rekke produkter har råvareleddet størst risiko for medvirkning til
brudd på menneskerettigheter, jordbrukssektoren er spesielt utsatt. Dette kommer tydelig frem i det amerikanske
arbeidsdepartementets liste over varer med risiko for å være produsert av barn eller ved tvangsarbeid, the US
department of Labour’s List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour. Aktsomhetsvurderinger må derfor
gjelde hele verdikjeden, ikke begrense seg til forrige ledd, men gå helt tilbake til første ledd.

Uverdige arbeidsforhold
De fleste virksomheter med
globale leverandørkjeder er utsatt
for risiko for uverdige arbeids-
forhold, miljøskader og korrupsjon.
Jordbrukssektoren er spesielt
utsatt. 

Næringslivet kan være en viktig
drivkraft i å skape lønnsomme og
trygge arbeidsplasser for å løfte
mennesker ut av fattigdom. De må
sikre anstendige arbeidsforhold,
det vil si arbeid som ivaretar
grunnleggende menneskerettig-
heter og HMS på arbeidsplassen,
og som gir en lønn å leve av. 

Fairtrade stiller omfattende krav til
blant annet organisasjonsfrihet,
kvinners rettigheter og helse, miljø
og sikkerhet. Forbud mot barne- og
tvangsarbeid og tiltak mot
diskriminering er andre helt
sentrale krav.

Pris- og lønnspress
Uten en mer rettferdig pris, kan
ikke småskalabønder sikre
anstendige lønns- og arbeidsvilkår
for arbeiderne sine, spesielt når de
lever under eller i nærheten av
fattigdomsgrensen selv.

Fairtrades minimumspriser og
Premium bidrar til å håndtere de
verste effektene av prispresset i
mange leverandørkjeder; men
omfanget av utfordringen betyr at
vi  må gå mye lenger. I gjennom-
gangen av våre standarder legger
Fairtrade spesielt vekt på løsninger
som bidrar til å oppnå levelønn og
leveinntekt. Vi har satt søkelys på
og arbeidet for leveinntekt og
levelønn i kakao, banan og
kaffesektoren.

Fattigdom 
Fattigdom er et komplekst og
sammensatt problem som handler
om både sosiale og økonomiske
forhold. I følge tall fra FN lever
hvert niende menneske under
ekstrem fattigdom. En stor andel
av disse er småskalabønder som
daglig strever med å kunne
forsørge familien sin. Fattigdom er
utbredt hos mange produsenter av
kaffe, banan, kakao, te  og bomull. 
 
I tillegg til den globale pandemien
bidrar klimaendringer og konflikt til
å påvirke fattigdom. Økonomisk
vekst er ifølge FN en av de viktigste
nøklene til fattigdomsreduksjon.
Den må være bærekraftig og
inkluderende.
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Vårt arbeid
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Dette er Fairtrade
Fairtrade er en internasjonal merkeordning og
utviklingsorganisasjon for rettferdig handel. Vi jobber
med nærmere 2 millioner bønder og arbeidere globalt.
Gjennom Fairtrade-standardene stilles det
økonomiske, sosiale og miljømessige krav for å sikre
menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden.

FLOCERT innehar ISO 17065-akkrediteringen, noe som 
betyr at de oppfyller den internasjonale standard-
organisasjonens krav til uavhengige og kompetente
sosiale sertifiseringer.

Fairtrade International
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.

Informerer om, promoterer og forvalter merke-
ordningen i sine respektive markeder.

Nasjonale Fairtrade organisasjoner

FLOCERT er den
uavhengige sertifiseringsorganisasjonen som
kontrollerer at Fairtradestandardene overholdes og at
pengestrømmene går som de skal gjennom
verdikjeden, fra produksjonen og helt frem 
til produktet er ferdig pakket for salg. FLOCERT eies 
av Fairtrade International, men opererer uavhengig 
og utfører sertifiserings- og verifiseringstjenester
også for andre sertifiseringer og programmer.

FLOCERT

Et EU-godkjent
sertifiseringsmerke

EU-sertifiseringsmerker er en ny type varemerke i EU-varemerkesystemet.
EU-sertifiseringsmerker brukes til å skille varer eller tjenester som er
kontrollert og oppfyller kravene til et bestemt sertifiseringsorgan fra varer
eller tjenester som ikke har vært underlagt slik kontroll. I dette ligger en
plikt om uavhengighet og nøytralitet fra merkehaveren overfor alle
markedsaktører.

Det innebærer en Minimumspris og en Premium-
betaling til bøndene, tryggere arbeidsforhold og en
mer bærekraftig jordbrukspraksis. Fairtrade er også
den eneste globale ordningen som er 50% eid og
drevet av råvareprodusentene.

Vi er den eneste sertifiseringsordnin-
gen med en fastsatt minimumspris for
økonomisk sikkerhet til bøndene når
markedsprisene svinger.

Våre standarder og krav svarer på alle
de tre bærekraftspillarene: sosialt,
økonomisk og miljø.

Vi er den eneste globale ordningen 
hvor 50% er eid og drevet av råvare-
produsentene.

Vi krever den høyeste Premium'en på
markedet, for at råvareprodusentene
skal kunne investere i samfunns-
prosjekter.

En høy standard for råvareproduksjon Bønder og arbeidere har eierskap

En fastsatt minimumspris En ekstra Premium-betaling

8



Vårt arbeid med bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål står sentralt i Fairtrade sitt arbeid, fra prosjekter på
bakken og samarbeid med kommersielle aktører, forskning og studier, til å
snakke opp småskalabøndenes sak i offisielle settinger. Fairtrade sine
fokusområder omfatter blant annet bekjempelse av fattigdom, likestilling,
anstendig arbeid og klimaendringer. Det er gjennom samarbeid med
forbrukere, bedrifter, organisasjoner og regjeringer at arbeidet drives
fremover, og skaper en positiv endring. 

1. Utrydde fattigdom
Å utrydde fattigdom er kjernen i Fairtrade.
Rundt 80 prosent av verdens fattige bor på
landsbygda, og mange av disse er bønder
og arbeidere som lever under eller nær
fattigdomsgrensen. Fairtrade arbeider for
å oppnå anstendige inntekter ved å sette
leveinntekts- og levelønnsindekser,
fremme tariffavtaler og beskytte bønder
mot markedssvingninger via Fairtrade
Minimumspris.

2. Utrydde sult
Å utrydde sult starter med å betale bønder
en anstendig pris. Småskalabønder dekker
70 prosent av verdens befolknings behov
for mat og har en viktig rolle å spille for å
utrydde sult. Men forutsatt at de får en
anstendig pris og økonomisk stabilitet for
å kunne investere i virksomhetene sine,
sikre langsiktig matsikkerhet for sine
familier og lokalsamfunn, og for å betale
arbeiderne en anstendig lønn.

5. Likestilling mellom kjønnene
Fairtrade støtter kvinner til å delta likt i
organisasjonens beslutningsprosesser, tjene
bedre og diversifisere inntekten. Våre
standarder forbyr kjønnsdiskriminering,
seksuell trakassering og kjønnsbasert vold
og fremmer for gravide og ammende, samt
rettigheter til foreldrepermisjon. I tillegg
gjennomføres utdanning i ledelse og
kapasitetsbygging av kvinner, og det
tilrettelegges for finansiering av frø til
prosjekter initiert av kvinner. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fairtrade standarden forbyr barne- og
tvangsarbeid og fremmer bedre
arbeidsforhold som bruk av verneutstyr,
sikker håndtering av farlige materialer,
HMS, klageprosedyrer og barnepass.
Standeren støtter bedre ansettelsesvilkår
som dekker arbeidstid og overtid,
kontrakter og midlertidig arbeid, samt
arbeidstakerrettigheter som kollektive
forhandlinger og organisasjonsfrihet.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Fairtrade krever en Premium-betaling, så
bønder og arbeidere kan investere i sitt
lokalsamfunn og jordbruket. Disse midlene
bruker kooperativer blant annet til
utbedring av infrastruktur. Det kan være
utbygging og vedlikehold av boliger for
arbeidere, bygging av broer for å skape
tryggere vei til skole og jobb, eller
innovasjonsprosjekter som bruk av droner
for å overvåke jordområdene.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Fairtrade er den eneste merkeordningen
med en Trader standard som fremmer mer
rettferdig handelspraksis. Dette inkluderer
transparente kontrakter, mer rettferdige
priser, åpenhet om innkjøp og markeds-
utsikter, forhåndsfinansiering for
produsenter og overholdelse av arbeids og
miljø-lovgivning. Mer enn 30.000
Fairtrade-produkter er tilgjengelige i over
150 land.

13. Stoppe klimaendringene
Fairtrade arbeider for at bønder skal være
bedre rustet mot klimaendringer. Våre
standarder dekker klimatilpasning som
høsting av regnvann, planting av skygge-
trær, biogass og fornybare energikilder,
integrert skadedyrsforvaltning og organisk
gjødsel. Fairtrade Climate Standard er den
første i sitt slag som sikrer avkastning for
produsentene. Fairtrade Climate Academies
i Asia og Afrika hjelper bønder med å
tilpasse, diversifisere og finne nye
inntektskilder. 

17. Samarbeid for å nå målene

Fairtrade arbeider med et bredt spekter av
partnere - inkludert hundrevis av kommer-
sielle partnere, regjeringer, akademikere,
sivilsamfunn og utdanningsinstitusjoner.
Ved å støtte Fairtrade bidrar man til mer
rettferdig handelspraksis som er nøkkelen
til å sikre at økonomisk vekst går hånd i
hånd med sosial rettferdighet. Å styrke
produsenter gjennom mer rettferdig handel
er mer bærekraftig enn konvensjonell
bistand.

9



2500+ 3800+

Fairtrade globalt
Mer enn 1,9 millioner mennesker over hele verden er involvert i Fairtrade. Disse
er bønder og arbeidere som er tilknyttet 1880 Fairtrade-sertifiserte
bondekooperativer og plantasjer i 71 ulike land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

37 000+

1880
bønder og arbeidere i 

mer enn 70 land
Fairtrade-sertifiserte

kooperativer og
plantasjer verden over

Fairtrade-merkede
produkter i salg over

hele verden

Fairtrade-merkede
produkter selges i over

Euro i Fairtrade Premium
tjent av produsent-

organisasjoner

merkevareeiere verden
over som velger

Fairtrade

2000+
kommuner og

Fairtrade-byer globalt130 land

179+ millioner1,9 millioner

Fairtrade-sertifiserte 
 handelsaktører globalt

Fairtrade-standarder
for over

300 råvarer
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Gjennonsnittlig
årlig inntekt for

kakaobønder
økte med 85 % 

Vårt arbeid globalt

Levelønn og
leveinntekt er en

menneskerett

Oppdatering av våre standarder

Kaffe

Te

Det er kommet nye kriterier knyttet til miljø inn i
Fairtrade Standard for kaffe. Kooperativene
oppfordres til å evaluere miljørisiko og utvikle
egne tiltak knyttet til klimatilpasning. 

Arbeidere på te-plantasjer i India og Sri Lanka
opplever ofte dårlige arbeids- og boforhold. De
har også utfordringer knyttet til likestilling. 
 Fairtrade Standarden for te har blitt oppdatert
og styrket med tanke på arbeidstaker-
rettigheter. 

Klimastudie
I forkant av COP 26 lanserte forskere fra VU
Amsterdam og Bern University of Applied Science en
studie som tydelig viser at endringer i værmønstre
som skyldes klimaendringer rammer landbruks-
produksjonen i flere regioner hardt. Studien antyder
også at bønder blir mer presset økonomisk. 

“The threat to the future of many supply chains is very
real and our planet’s farmers and agricultural workers
are on the frontline of this global climate crisis. We
must do everything to ensure they are not left behind
and that they are indeed a part of the solution." 
                     Dr. Nyagoy Nyong’o, Global CEO at Fairtrade 

Økt inntekter for kakaobønder
I juli kom en studie fra Impact Institute og EMC
utarbeidet på vegne av Fairtrade International som
sammenligner husholdningsinntekten til kakaobønder i
Fairtrade-kooperativer i Elfenbenskysten de siste 4
årene. Studien viser lovende tall: gjennomsnittlig årlig
inntekt for en kakaobonde økte med 85% fra 2,670 USD
i 2016/17 til 4,937 USD i 2020/21. Resultatene viser
også lavere forekomst av ekstrem fattigdom blant
kakaobønder: 61% av bøndene lever nå over
fattigdomsgrensen mot 42% i 2016/17. Fairtrade har
lenge vært en pådriver for levelønn og leveinntekt for
bønder og arbeidere. Studien viser at Fairtrade
minimumspris er et viktig sikkerhetsnett når
markedsprisene er lave. 

Minimumsprisen for bananer øker
En økning i eksportkostnader og fall i importpriser
presser bananprodusenter økonomisk. Etter en
priskonsultasjon som startet 2. juli 2021, økes
minimumsprisen for bananer fra og med 1. januar 2022.

1,8 millioner bønder krever klimatiltak
I et åpent brev fra Fairtrade-produsenter i forkant av
COP26 ble verdensledere oppfordret til å holde sine
løfter og gi $100 milliarder årlig finansiering til
lavinntektsland som er hardt rammet av klimakrisen.

Referansepriser for kaffe 
Fairtrade var med på å grunnlegge Global Living Wage
Coalition. Videre har vi utviklet konseptet referanse-
pris for leveinntekt som indikerer råvareprisen som er
nødvendig for heltidsbønder, med tilstrekkelig,
bærekraftig produktivitetsnivå, å oppnå en leve-
inntekt. Den første leveinntektsreferanseprisen for
Colombiansk kaffe ble lansert høsten 2021. Den nye
referanseprisen er det første steget mot en leve-
inntekt for kaffebønder i Colombia. Leveinntekt er helt
nødvendig for at bønder skal få dekket essensielle
behov.
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Våre samarbeidspartnere

Siden oppstarten i Norge i 1997, har Fairtrade Norge
vært heldige å få samarbeide med en rekke bedrifter.
Våre samarbeidspartneres engasjement er et viktig
ledd i arbeidet vårt, for å verne om
menneskerettigheter og motvirke fattigdom.

Lisenstakere og samarbeidspartnere

• Allsidige Nord
• Andersen Gartneri
• Bama Gruppen
• Black Cat Kaffe og Tehus
• Blomsterringen Engros
• Br. Widerøe
• Chooose
• Confecta
• Crema Kaffebrenneri
• Dressmann
• G3 Ungplanter
 • Jacobs Douwe Egberts Norge

• Joh. Johannson Kaffe
• Kjeldsberg Kaffebrenneri
• Kristiansand Dyrepark
• Lerum
• Ljones Gartneri
• Maskinpakking
• Mester Grønn
• Midsona Norge
• NorgesGruppen
• Nøtteblanderen
• Pals Kaffe
• Princess-Gruppen

• REMA 1000
• Skalleberg Gartneri
• Solberg & Hansen
• Stavanger Kaffebrenneri
• Supernatural
• Sørby Gartneri
• Sørlandschips
• The Coca-Cola Company
• Unil
• Varner
• Vollen Gartneri

Kommuner

• Asker kommune 
• Bergen kommune 
• Bærum 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

50+
1160+

Samarbeidspartnere som
velger Fairtrade-merket
i Norge.

Produkter med Fairtrade-
sertifiserte råvarer på det
norske markedet.

25+ År hvor vi har jobbet med
rettferdig handel i Norge.
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Samarbeid i Norge

Interessert i samarbeid?
Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber eller
hvordan du kan samarbeide med Fairtrade kan du ta
kontakt med oss på kontakt@fairtrade.no

Oslo kommune med Fairtrade-arbeidstøy
Samkjøpsavtalen innebærer rettferdig handel,
bærekraftige materialer og utslippsfri transport. Med
denne anskaffelsen blir Oslo kommune Norges første
offentlige aktør med arbeidstøy i Fairtrade-merket
bomull for helsesektoren.

Vinnerdesignet 
til Malene Dale 

fra ESMOD

ESMOD designkonkurranse
I februar 2021 lanserte Fairtrade Norge en
designkonkurranse i samarbeid med den anerkjente
motedesignskolen Esmod Oslo. Elever fra skolen fikk i
oppdrag å designe et nytt trykk som skal brukes på
Fairtrade Norge sine nye handlenett. Vinnertrykket ble
designet av studenten Malene Dale.

Helsearbeidere i
Fairtrade-merket

bomullskitler Samarbeid med CEMS / NHH 
For tredje år på rad har vi hatt et samarbeid med
CEMS-studenter fra NHH. En gruppe studenter har
våren 2021 gjennom dybdeintervjuer og kvalitativ
analyse undersøkt hvordan vi kan nyttegjøre en høy
merkekjennskap til å øke salget av Fairtrade-merkede
produkter.  Ti år som Fairtrade-hovedstad 

Oslo kommune feirer 10 år som Fairtrade-hovedstad!
Oslo har et stort engasjement for rettferdig handel og
har vist at de går foran ved å inkludere konkrete
sosiale krav i sine anbud. Som offentlige innkjøpere har
kommuner stor makt til å påvirke innkjøpspraksisen og
næringsutviklingen i en bærekraftig retning. 
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Den første distributøren av Fairtrade-
sertifiserte utslippskreditter i Norge
De fleste forbinder Fairtrade med sertifisering av
jordbruksråvarer som kaffe, banan og bomull. Men det
mange muligens ikke vet, er at Fairtrade også har et
system for klimakompensasjon. CHOOOSE er den
første distributøren av Fairtrade-sertifiserte
utslippskreditter i Norge som nå utvider sitt brede
tilbud av klimakompensasjon med økt fokus på sosial
utvikling.

https://www.linkedin.com/company/oslo-kommune/


Norad har siden oppstarten av Fairtrade Norge vært en sentral partner og
økonomisk bidragsyter. Vi har hatt et fruktbart samarbeid over mange år og
fått midler fra ordningen Næringslivsutvikling i Sør. Fairtrade Norge mottar
ikke lenger midler til drift i Norge, men våren 2021 fikk vi bevilget midler til
prosjektet "Right to a Dignified Life and Sustainable Livelihood" i Afrika. 
 Prosjektet består av to ulike komponenter og er utarbeidet i samarbeid med
Fairtrade Africa. Mester Grønn og NorgesGruppen er også med og støtter
prosjektet med midler. 

"Women's School of Leadership"
Programmet samler kvinnelige og mannlige kakaobønder i Ghana og
Elfenbenskysten og blomsterarbeidere i Kenya. Over ett år blir deltakerne
undervist i menneskerettigheter, hvordan kvinner kan være gode ledere i
familien, lokalmiljøet og næringslivet; de  lærer om kvinners rettigheter,
hvordan man kan bygge kvinners selvtillit og hvordan man kan fremme
positive holdninger til likestilling i lokalmiljøet. Økonomistyring,
forhandlingsteknikk og forvaltning av ressurser er andre viktige temaer.
Mens Fairtrade-standarder kan sette et rammeverk for ikke-diskriminering,
har Women's School of Leadership som mål å endre holdninger og legge til
rette for at kvinner kan ta lederroller i lokalsamfunnet og i kooperativene.
Kvinnene som jobber på blomsterfarmer får i tillegg nødvendig og viktig
informasjon og veiledning om seksuell trakassering og Gender-Based
Violence (GBV).

"Young Cooperative Managers Academy" 
Programmet er sammensatt av mange av de samme modulene som
"Women's School of Leadership", men retter seg mot unge bønder.
Programmet har en praktisk tilnærming. Coaching er også en viktig del av det.
Programmet vil nå 30 studenter direkte, og 2.000 indirekte fra 20 ulike
kooperativer.

Norad-støttet prosjekt
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Right to a Dignified Life  &
Sustainable Livelihood

Kvinner  i jordbruket
Til tross for at kvinner står for over halvparten av
arbeidsbyrden i jordbruksektoren, har de 
 gjennomgående dårligere vilkår enn menn. De har
gjennomsnittlig lavere avlinger og tjener mindre
penger på det de produserer. I tillegg har kvinner
ofte mindre tilgang til og kontroll over både
innsatsfaktorer og jordstykkene de produserer
på. Kvinner er overrepresentert blant verdens
fattige blant feilernærte, analfabeter, landløse.

Fairtrade-standardene fokuserer 
spesifikt på å styrke kvinners posisjon 
både i lokalsamfunnet og i arbeidslivet.

Økonomisk selvstendighet, deltakelse, og

Studier viser at kvinner i gjennomsnitt investerer
90% av inntektene sine på familien, mens menn
kun investerer 30–40%. Kvinner priorite-rer i
større grad tiltak som forbedrer barns helse.

ikke-diskriminering er viktige virke-
midler er for å bekjempe fattigdom.



Les artikkel

Les artikkel

Les artikkel

Ikke send regningen til verdens fattige
Delt meningsytring med mer enn 17 andre norske
organisasjoner nevnt i Bistandsaktuelt.

Kommunikasjon og media

Artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss
i sosiale medier @fairtradenorge

"Verdens beste" åpenhetslov vedtatt
Intervju i verdens beste nyheter sammen med
Changemaker om åpenhetsloven.

Norge er på etterskudd
Kronikk skrevet på vegne av 38 ledere av norske
miljø- og utviklingsorganisasjoner, deriblant
Fairtrade Norge i Dagsavisen.

Vi arbeider med informasjonsformidling ut mot
forbrukere, bedrifter og organisasjoner. Vårt mål er å
øke kjennskap til merkeordningen og øke kunnskapen
om effekten av Fairtrade. Kommunikasjonen skal bidra
til å skape engasjement, etterspørsel og til å styrke
vår posisjon i markedet.

Noen eksempler fra året som gikk

I dokumentarserien "Farmers fighting the
global crisis" fulgte vi tre bønder, fra ulike deler
av verden, over seks måneder under pandemien.
Dokumentarserien har deltatt i flere
internasjonale filmfestivaler. Finn ut mer her.

Mange samarbeidspartnere har bidratt til å
sette fokus på Fairtrade sitt arbeid, og har delt
kunnskap om sertifiseringsordninger og hva
denne innebærer. Vi kan for eksempel nevne 
 Fairtradehovedstaden Oslo som har hatt en
kampanje om Fairtrade på sosiale medier.

Utvalgte arrangementer

SHE konferansen 2021

NF&TA konferansen 

FOOD FOR THOUGHT - Veien mot         
 bærekraftige matsystemer
ReGeneration Week 2021
Global Responsibility Week at NHH
Lightup you city, Oslo!  

Sammen med Varner, CARE og Virke delte vi
refleksjoner om hva norske virksomheter kan
gjøre for å påvirke sine leverandører til å ta
likestilling og kvinners rettigheter på alvor.

Fairtrade Norge modererte en panelsamtale om
Åpenhetsloven på NF&TA sin årlige konferanse. 
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https://www.instagram.com/fairtradenorge/
https://www.facebook.com/fairtradenorge/
https://twitter.com/FairtradeNorge
https://no.linkedin.com/company/fairtrade-norge
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fkommunikasjon.ntb.no%2Fpressemelding%2Fikke-send-regningen-til-verdens-fattige%3FpublisherId%3D89868%26releaseId%3D17919410&design=DAEvawrzDUE
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fverdensbestenyheter.no%2Fnyheter%2Fverdens-beste-apenhetslov-vedtatt%2F&design=DAEvawrzDUE
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.dagsavisen.no%2Fdebatt%2F2021%2F02%2F08%2Fnorge-er-pa-etterskudd%2F&design=DAEvawrzDUE
http://eepurl.com/g84vUz
https://chooose.today/
https://farmers-documentary.fairtrade.net/
https://chooose.today/
https://chooose.today/
https://chooose.today/
https://www.linkedin.com/company/varner-gruppen/
https://www.linkedin.com/company/care/


67%

7/10

57%

Forbrukerinnsikt

82%

62%

61%

kjenner til Fairtrade-merket
og av disse har 84% tillit til
merkeordningen.

kjenner til Fairtrade-merket
og 64% vet hva merke-
ordningen står for.

føler de er en del av et samfunn
som støtter opp om rettferdighet
når de handler Fairtrade.

er opptatt av at de som
produserer produktene og
råvarene har anstendige
arbeidsforhold.

sier de vil handle i butikker
eller kafeer som er dedikert 
til Fairtrade.

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

Globalt
Innsikt fra undersøkelsen Globescan utførte i 15
markeder på vegne av Fairtrade i 2021.

I Norge
Innsikt fra undersøkelsen vi hadde med YouGov i
samarbeid med Svane-merket og Debio i 2020.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1 000 000 000 

500 000 000 
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34% Oppgang i salg av
Fairtrade-merket
sjokolade/godteri.

Sjokolade/ godteri

6% Nedgang i salg av
Fairtrade-merkede
blomster.

Blomster

18% Nedgang i salg av
Fairtrade-merket
kaffe.

Kaffe

12% Nedgang i salg av
Fairtrade-merkede
bomullsprodukter.

Bomull

Volum

Det siste året har vi sett en nedgang i volum på flere av
produktkategoriene på det norske markedet. Deler av
denne nedgangen skyldes ettervirkninger fra COVID-19
pandemien.

Omsetningsverdi
I alle produktkategorier unntagen sjokolade/godteri
viser tilbakegang fra 2020 til 2021. Dette har medført
fall i den samlede omsetningsverdien på Fairtrade-
merkede produkter i Norge med ca. 6,6 %; fra kr 1,63
milliarder i 2020 til kr 1,52 milliarder i 2021. 
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2017 2018 2019 2020 2021
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Premium-midler

I 2021 ble ca 8,6 millioner kroner generert i Premium i
Norge. Dette er en nedgang på ca 18 % fra 2020.

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 helt nødvendig for å dekke investeringer bønder og
arbeidere har behov for i lokalsamfunnet sitt.

 Informasjonen presentert ovenfor er basert på estimater. Tallene inkluderer alt
Fairtrade-salg i Norge (av både norske og utenlandske produkter) men ikke
utenlandske salg (dvs. norske Fairtrade-merkede produkter solgt i utlandet).
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Årsberetning
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Stiftelsen Fairtrade Norge
Fairtrade Norge ble stiftet i 1997. Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder
og arbeidere i utviklingsland og importører i ulike markeder. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at
sertifiserte produsenter i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedstilgang, tryggere arbeidsforhold, og
mottar en garantert minimumspris for råvarene. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for
importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade Norges
hovedoppgaver er å påvirke og bistå leverandører 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.

Sekretariatet

• Daglig leder
• Direktør næringsliv og internasjonal utvikling
• Partner- og råvareansvarlig
• Lisensieringsansvarlig
• Økonomi- og administrasjonsansvarlig
• Ansvarlig for forbruker- og markedskommunikasjon
• Praktikant

Annabelle Lefébure-Henriksen
Line Wesley-Holand
Mayeline De Los Santos-Vollan
Sara Zgolli
Odd Michael Stavnes
Gina-Camilla Glasø
Karoline Blauenfeldt

Styret

• Styreleder
• Nestleder
• Styremedlem
• Styremedlem
• Styremedlem
• Styremedlem
• Styremelem
• Varamedlem
• Varamedlem
• Varamedlem

Nina Schefte
Terje Vigtel
Hildegunn Gjengedal
Pia Trulsen
Martin Munthe-Kaas
Tonje Holmsen
Line Wesley-Holand
Cecilie Kjeldsberg
Niloufar Gharavi
Jaco Reinaart Pretorius

Norsk Hydro

Bondelaget 
Sykehusinnkjøp
SPAR
LO
Fairtrade Norge
EY

Norges Vel

Partnerorganisasjoner

• Changemaker Norge
• Den norske kirke
• Framtiden i våre hender
• Handel og Kontor i Norge
• KFUK-KFUM Global

• Norad
• Norges Bondelag
• Norges Bygdekvinnelag
• Norges Vel

• Press
• Spire
• Utviklingsfondet
• Vennskap Nord/ Sør

Vår visjon
En verden hvor bønder og arbeidere opplever
forutsigbarhet og bærekraft, slik at de blir i stand til å
bestemme over egne liv og egen framtid.

Vår oppgave
Ved hjelp av en internasjonal, anerkjent merkeordning,
knytter Fairtrade bønder og arbeidere sammen med
forbrukere. Fairtrade-merking av produkter er et konkret
verktøy for importører og forbrukere som ønsker å bidra
til mer rettferdig handel og utvikling.

22

Personlig valgt
Personlig valgt
Stifterorganisasjon
Personlig valgt
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Personlig valgt
Ansattes representant
Personlig valgt
Personlig valgt
Stifterorganisasjon



Styrets årsberetning
men i 2021 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 underskudd på kr 2.359.000 - mot et
budsjettert underskudd på kr 1.705.000. Fra og med 2021
har Fairtrade Norge ikke lenger mottatt økonomisk støtte
fra Norad til finansiering av egen drift. I lys av usikkerhet
rundt finansiering som alternativ til støtte fra Norad har
sekretariatet holdt en særdeles sparsommelig linje
gjennom året. Markedsaktivitetene er holdt på et
minimalt nivå.  Lisensinntektene ligger 8 % under 2020;
med snaut kr 5,8 millioner – mot snaut kr 6,3 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
I lys av den nye økonomiske situasjonen jobbes det med
organisasjonens finansielle strategi for å sikre en positiv
fremtidig utvikling. Inntil finansiering er sikret vil
sekretariatet nedbemannes midlertidig fra 2023, ref.
ovenfor. Medarbeidere som har sluttet er ikke blitt
erstattet. 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.

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.

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,
informasjons- og 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 2021 oversteg kr 1,5
milliarder, en reduksjon på rundt 6 % fra 2020. Fallet
skyldes volumnedgang grunnet pandemien. 

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
fortsatt kutte kostnader i den utstrekning det er mulig. I
tråd med dette er en nedbemanningsplan iverksatt, og fra
2023 er det budsjettert med kun 3,5 årsverk. Stiftelsen har
over noen år bygget opp en likviditetsreserve, og
Fairtrade Norge har nok likviditet til å dekke underskuddet
i 2021 samt møte forventet underskudd i 2022. Covid-19-
situasjonen har medført stagnasjon i 2020 og tilbakegang
i 2021. Samlede inntekter i 2021 er ca. 35,7 % under nivået i
2020. Det vesentligste av dette fallet skyldes imidlertid
bortfall av Norad-støtte til egen drift i Norge.

Redegjørelse om likestilling og arbeidsmiljø
I henhold til gjeldene lover og forskrifter fører stiftelsen
oversikt over sykefravær. Sykefraværet var i 2021 på 7,65
%, med 118 sykedager totalt inkludert korona og barns
sykdom. Dette omfatter en langtidssykemeldt
medarbeider med 79 dager. Det er ikke registrert
arbeidsrelatert sykdom. Det var i 2021 totalt 6 fast
ansatte – 5 kvinner og 1 mann, samt en 7. medarbeider
som 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 2021
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 og krevende situasjon.

Forhold som kan påvirke det ytre miljøet
Virksomheten medfører ikke miljøforurensning av
betydning. Deltagelse i internasjonale møter og prosesser
medfører normalt noe reisevirksomhet og dermed utslipp,
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Regnskap

Lisensinntekter, netto                       

Driftstøtte fra Norad       

Driftstilskudd stifterne m.m.

Andre inntekter    

Sum inntekter

6 284 685

3 500 000

115 000

2 478

9 902 163

6 548 700

3 500 000

115 000

420

10 164 120

Regnskapsutdrag 2020 2019

5 781 510

350 000

115 000

120 297

6 366 807

2021

Bortfall av Norad-støtte til drift i Norge har medført behov for
nedbemanning og reorganisering. 2021 og 2022 gjøres opp
med underskudd, mens en slankere organisasjon budsjetterer
med overskudd fra og med 2023.
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Fairtrade medlemsavgift m.m.     

Sum personalkostnader      

Husleie, strøm, renhold              

Informasjon/bevisstgjøring      

Andre driftskostnader     

Sum driftskostnader

2 210 001

5 477 734

634 937

26 018

410 610

8 759 300

2 428 164

5 264 268

622 027

141 020

716 942

9 172 420

2 313 950

6 585 936

652 687

128 705

720 688

10 401 966

DRIFTSRESULTAT -2 359 016 655 237 -230 189

Kostnader: 

Inntekter: 

Bruk av midler
Fairtrade Norge er en ideell non-profit organi-
sasjon. Lisensinntekten vi mottar fra våre
samarbeidspartnere går både til å finansiere vårt
arbeid her i Norge og til å støtte vårt inter-
nasjonale arbeid. Vårt arbeid i Norge innebærer
blant annet kommunikasjon- og påvirknings-
arbeid, rådgivning og oppfølging av lisenstakere,
og kvalitetskontroll for å sike en forsvarlig drift
av organisasjonen. 

Om lag en tredjedel av 
Fairtrade Norge sitt total-
budsjett går til Fairtrade 
sitt internasjonale arbeid. 
Midlene brukes blant annet på støtte til 
 produsentnettverkene og produsentene,
utvikling av Fairtrade standarder, opplæring,
prosjekt-arbeid og faglig utvikling av
organisasjonen.



Fairtrade Norge
Storgata 13
0155 Oslo

Norge
 

23 01 03 30
kontakt@fairtrade.no

www.fairtrade.no

https://www.instagram.com/fairtradenorge/
https://www.facebook.com/fairtradenorge/
https://twitter.com/FairtradeNorge
https://no.linkedin.com/company/fairtrade-norge

