MAX HAVELAAR
Max Havelaar is een internationaal label voor eerlijke handel
met het Zuiden. Het label kan worden teruggevonden op
voedingsproducten, textiel en cosmetica, .... Het label
garandeert goede arbeidsomstandigheden voor de
landbouwer en omvat eveneens een reeks van milieucriteria.
Tenslotte biedt het label (financiële) ondersteuning aan de
landbouwer en zijn gemeenschap.
Het label wordt beheerd een FLO International, Fairtrade
Labelling Organisations. Fairtrade International is de
koepelorganisatie van 19 labelinitiatieven (bijvoorbeeld Max
Havelaar, TransFair, Fairtrade Foundation) in 24 landen, vooral
Europa en Noord-Amerika, maar ook Zuid-Afrika. De controle
gebeurt door een onafhankelijk controle-organisme.

CRITERIA
Milieu
Fairtrade besteedt aandacht aan milieuvriendelijke
landbouwpraktijken voor een bescherming en behoud van
biodiversiteit. Er is aandacht voor beperkt en veilig gebruik van
chemicaliën, afvalbeheer, erosiecontrole, behoud van de
bodemvruchtbaarheid en verantwoord waterbeheer.
Sommige pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen
mogen niet gebruikt worden. Daarnaast mogen geen primaire
bossen worden gekapt.
Hierbij wordt gewerkt met progressieve criteria waarmee de
landbouwer zich over een periode van enkele jaren in orde
moet zetten.
Sociaal
Het label legt een hele reeks sociale criteria op voor de
katoenteelt gebaseerd op de ILO-Conventies: verbod op
dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid,
gegarandeerd minimumloon en recht op collectief overleg,
maximaal 48uren werkweek, verbod op kinderarbeid en
discriminatie, .... Deze criteria zijn niet van toepassing op de
volgende stappen in de keten (naaiateliers, ...)
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Voor organisaties van kleine boeren eist Fairtrade dat er een
structuur wordt opgezet die toelaat dat boeren hun producten
op de markt kunnen brengen. Beslissingen binnen de
organisatie moeten op een democratische manier gebeuren.
De leden moeten kunnen participeren in de activiteiten van de
organisatie. De organisatiewerking moet transparant zijn.
Economische
Producenten krijgen een minimumprijs voor hun producten,
gebaseerd op de kostprijs van de productie, en een Fairtrade
premie. Dankzij de minimumprijs kunnen de producenten de
kosten dekken van een duurzame productie. Ze gebruiken de
Fairtrade premie om de situatie van de producenten en de
lokale gemeenschappen te verbeteren. Deze middelen worden
geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering, gezondheidszorg,
educatie, milieu, lokale economie, enz.
Fairtrade eist ook prefinanciering van de handelaars indien
producenten dit vragen. Contracten met handelaars moeten
een lange termijn planning en duurzame productiemethoden
mogelijk maken.
Producten bestaande uit één soort materiaal zijn 100% fair
trade. Producten uit meerdere materialen moeten minimaal
20% fair trade vezels bevatten om het label te mogen dragen.

CONTROLE
De controle gebeurt door FLO-cert, een onafhankelijk controleorganisme geaccrediteerd door de Duitse overheid. Meer info
op http://www.flo-cert.net/

EXTRA INFO
Het lastenboek met alle criteria inzake het label kan worden
geraadpleegd op http://www.fairtrade.net

Surf naar:

WWW.FAIRTRADEBELGIUM.BE

WWW.FAIRTRADE.NET

Labelinfo.be is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken vzw in samenwerking met Ecoconso en met de
steun van FOD Leefmilieu en FIDO.

