Crisis in de koffiesector
Nietsdoen is geen optie!

4
miljoen
koffieboeren wereldwijd

80% van de
koffie ter wereld

leven onder de armoedegrens.

wordt geteeld door
kleine boeren.

Bron: ‘Assessing the economic sustainability of coﬀee growing’, ICO - Sept. 2016

Nieuw onderzoek van ICO (International Coﬀee Organization) laat zien dat de prijsschommelingen
in de koﬃemarkt en toenemende productiekosten voor boeren tot gevolg hebben dat de teelt van
koﬃe gemiddeld genomen steeds minder winstgevend wordt.
Fairtrade is het énige keurmerk dat keiharde ﬁnanciële eisen stelt met betrekking tot de betaling aan de
koﬃeboerencoöperatie (tenminste de minimumprijs en een vaste, niet-onderhandelbare premie).
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Wat maakt Fairtrade uniek:
Het énige keurmerk dat keiharde financiële eisen stelt m.b.t. de betaling aan de
koffieboerencoöperatie. Dit in de vorm van een:
• Fairtrade minimumprijs: Deze fungeert als vangnet. Als de wereldmarktprijs onder de minimumprijs duikt dan is deze prijs
van kracht. Deze minimumprijs (garantieprijs) is gebaseerd op de kosten van duurzame productie en tot stand gekomen na
consultatie met de verschillende schakels in de keten. Dus de koﬃeboeren, maar ook wetenschappers zijn geraadpleegd.
De minimumprijs van Arabica koﬃe is $ 1,40 per pound (≈ 454 gram). Dit dekt dus de kosten van duurzame productie.
• Fairtrade premie: Dit betreft een vaste, niet-onderhandelbare premie. Voor koﬃe is deze $ 0,20 per pound, waarvan 25%
geïnvesteerd dient te worden in productiviteit en kwaliteit. De coöperaties ontvangen van hun afnemers, de eerste schakel
na de coöperatie, een ontwikkelingspremie (Fairtrade premie) bovenop de prijs die zij betalen voor hun koﬃebonen. De boeren
beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden.

De Fairtrade premie gaat bijvoorbeeld naar:
onderwijs

infrastructuur

kwaliteit

• Fairtrade werkt alleen met georganiseerde boeren en
arbeiders. Er is sprake van democratische organisatievorming. Samen staan zij een stuk sterker.
• Fairtrade is voor 50% in eigendom van de boeren
en arbeiders. Dit houdt in dat de Nationale Fairtrade
Organisaties in de consumerende landen niets kunnen

gezondheidszorg

productiviteit

beslissen zonder dat de boeren in de producerende
landen zelf akkoord zijn. Het is een ‘bottom-up’ aanpak.
• Verder heeft het Fairtrade systeem aanvullende
programma’s op diverse thema’s die belangrijk zijn voor
de aangesloten boeren en arbeiders. Denk aan leefbaar
inkomen, kinderarbeid, klimaatverandering etc.

Verschillen tussen de keurmerken
*

*

oprichting

Opgericht in 1986 door
milieuactivisten

Opgericht in 2002 door
bedrijfsleven (o.a. Ahold)

Opgericht in 1988 door boeren, 50%
in eigendom van boeren & arbeiders

visie/doel

Behoud regenwoud
en biodiversiteit

Voldoende aanbod. Focus op
goede landbouwtechnieken (GAP)

Structurele ontwikkeling van
boeren en arbeiders via handel

aanpak

Top down

Top down

Bottom-up, democratische
organisatievorming

naamsbekendheid

20%

54%

85%

prijs

Geen minimum prijs
Geen premie

Geen minimum prijs
Onderhandelbare premie

Ten minste minimumprijs.
Niet-onderhandelbare premie
rechtstreeks naar boerenorganisaties.
Mogelijkheid tot voorﬁnanciering.

Alliance en Utz hebben op 7 juni 2018 de intentie uitgesproken om later dit jaar te fuseren. De nieuwe organisatie zal Rainforest Alliance
*Rainforest
gaan heten. Hun doel is om begin 2019 één nieuwe standaard te publiceren.

