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DUGNADSÅND
GIR VEKST
2015 viste seg å bli et år med god vekst i salget av Fairtrade-

må jobbe aktivt for å skape forutsigbare rammer for internasjonal

sertifiserte produkter i Norge.

rettferdig handel og fremme arbeidet med levelønn. I tillegg må

Når vi samler tallene er det meste positiv lesning. Det er spesielt

menneskerettighetene respekteres i alle ledd av verdikjeden og fra

bananer og blomster som utmerker seg, og som bidrar til en

de største multinasjonale til de minste produsentorganisasjonene.

total omsetningsvekst på 26 prosent . Noe av årsaken til denne

Det er fremdeles lenge igjen før vi når målene om å utrydde

veksten er i dagligvarekjedenes satsing på blomster og bananer.

verdens fattigdom, men jobben med å lage en felles
arbeidsplattform er i alle fall et skritt i riktig retning.

Vi opplever i større grad at forbrukerne er bevisste og bryr seg
om hvordan varene er produsert. Det er derfor et viktig fokus for

På sikt skal bærekraftsmålene sørge for at behovene til alle

Fairtrade Norge å få flere produkter tilgjengelig. Sjokolade, kakao,

mennesker er dekket, uten at vi ødelegger for neste generasjon.

te, frukt, krydder og kosmetikk har god vekst. Omsetningen av

Der har både du og jeg et ansvar for at målene blir nådd.

kaffe har stagnert, men enkelte aktører opplever god økning.
Med drahjelp fra både samarbeidspartnere og næringsliv har vi
oppnådd viktige fremskritt på veien mot fattigdomsreduksjon i
produsentlandene.
Samarbeid og samhandling er viktige stikkord i dette arbeidet.
Da FNs globale bærekraftsmål ble lansert i 2015, var det et felles
redskap for å nå målet om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet

Marianne Størseth

og bremse klimaendringene innen 2030.

Daglig leder i Fairtrade Norge

Skal man nå FNs bærekraftsmål om å utrydde all fattigdom i løpet
av de neste 15 årene, vil det være påkrevet med en skikkelig
dugnadsånd.
Da Fairtrade lanserte den aller første kaffen for snart 30 år siden,
var samarbeid på tvers av landegrenser og mellom ulike aktører,
en av driverne. Ferske tall fra både Fairtrade Norge og Fairtrade
International viser at arbeidet har gitt resultater. I dag er mer enn
1,65 millioner bønder og arbeidere tilknyttet Fairtrade-systemet.
Fairtrade har gjennom en årrekke vist at handel er et viktig og
effektivt redskap for å bekjempe fattigdom. Men det gjelder bare
hvis handelen er rettferdig. Regjeringer og politikere verden over
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Fairtrade vokser globalt
I snart tre tiår har Fairtrade arbeidet for å bekjempe verdens
fattigdom med rettferdig handel som et viktig verktøy. Vi har
arbeidet langsiktig og målrettet, lagt sten på sten, og høstet
verdifull erfaring. Underveis er arbeidet og tiltakene som er
iverksatt nøye dokumentert, og dette har gitt grobunn til ny
læring. Selv om det enda er langt igjen, har svært mange bønder
og arbeidere i ulike lokalsamfunn verden over fått en bedre
hverdag gjennom Fairtrade.
Ved utgangen av 2015 hadde det globale Fairtrade-systemet
vokst til å representere mer enn 1,65 millioner småbønder

og arbeidere, tusenvis av selskaper og handelsmenn, og 30
medlemsorganisasjoner på tre kontinenter. Det gjør Fairtrade
unikt.
Noe annet som gjør Fairtrade unikt, er at produsentene er
medeiere i Fairtrade-systemet og på den måten med på å
bestemme hvilken retning en skal gå.
Siden Fairtrade-arbeidet startet, har verden endret seg kraftig.
Bønder og arbeidere står overfor flere nye utfordringer, ikke minst
store og pågående klimaendringer. Både orkaner, tørke, flom og
andre utfordringer har gjort hverdagen vanskelig for mange.

1 226

Fairtrade-sertifiserte
produsentorganisasjoner

i 74 land

Over

1,65 millioner
bønder og arbeidere
i Fairtrade-sertifiserte
produsentorganisasjoner

Topp ti land for antall
Fairtrade bønder og arbeidere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Kenya 295.400
Tanzania 164.100
India 139.400
Etiopia 138.000
Ghana 104.400
Peru 61.300
Colombia 49.100
Uganda 47.600
Mexico 40.300
Elfenbenskysten 34.300

FAIRTRADE NORGE

Bønder og arbeidere
i fairtrade-produsentorganisasjoner

tjente mer enn

951 millioner euro
på salg av

fairtrade-merkede råvarer

13% økning
i fairtradepremiumen

til bønder og arbeidere

i latin-amerika

i 2013–14

og karibia

Omkostningene er flere. I mange lokalsamfunn opplever man
at unge velger seg bort fra jordbruket. Dermed går verdifull
arbeidskraft og kompetanse tapt. Mangel på råvarer og
liten eller ingen tilgang på moderne teknologi, gjør at mange
mennesker og samfunn blir ekstra sårbare. Dette er bare noen av
utfordringene Fairtrade følger med på for å stå best mulig rustet i
tiden fremover.
Viktige prioriteringer i årene som kommer er derfor økt fokus
på mer bærekraftig og etisk forretningsvirksomhet, økt støtte
til klimaarbeid, opplæring i jordbruk og å fremme arbeidet med
levelønn og økt råvarefokus.

fairtrade-standarder
for over

300

råvarer
Blomster tegull

ris Bananer
juice Kaffe
Bomull frukt grønnsaker
honning
krydder

Nøtter vin
kakao sukker

56%

av alle bønder

i fairtrade-sertifiserte
produsentorganisasjoner

dyrker

kaffe

over

30,000
fairtrade-produkter
i salg

over hele verden

51%

av alle Fairtrademerkede produkter
i verden er også

11% økning

3% økning

til bønder og arbeidere

til bønder og arbeidere

midtøsten

stillehavet

i fairtradepremiumen
i afrika og

i fairtradepremiumen

økologisertifisert

i asia og
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Kompetanseheving avgjørende for
fremtiden
Helt siden Fairtrades oppstart i 1988 har en av de viktigste
drivkreftene vært at bønder og arbeidere i utviklingsland skal
få mest mulig rettferdig pris for råvarene de dyrker. Mange
av produsentene er småskalabønder, og et av Fairtrades mål
er derfor å styrke arbeidet for å hjelpe dem med å utvikle og
forbedre sosiale, økonomiske og miljømessige tiltak. Det er helt
avgjørende at bøndene får opplæring i produktivitet, kvalitet og
mer bærekraftig produksjon.
Det er et krevende og langsiktig arbeid som fordrer at man
jobber tett sammen med ulike aktører på flere nivå. Ferske
tall viser at arbeidet nytter. Det globale Fairtrade-systemet har
nå vokst til å representere mer enn 1,65 millioner småbønder
og arbeidere på tre kontinenter. Bøndene selv er med på å
utvikle Fairtrade-systemet med sine erfaringer, og gir viktige
innspill slik at man sammen utvikler en bærekraftig og etisk
forretningsvirksomhet.
Utfordringene produsentene møter i hverdagen er flere,
ikke minst store og pågående klimaendringer som tvinger
frem nye måter å drive jordbruket på. Her er kunnskap,
kompetanseheving, investeringer og innovasjon viktige stikkord.
Det sertifiseres stadig nye råvarer, men fremover vil Fairtrade ha
fokus på utplukkede kategorier av råvarer. Dette vil gi verdifull
læring og kunnskap som man på sikt kan overføre til andre
produktgrupper. Ikke minst vil det gi mulighet til å måle effekten
av arbeidet som gjøres. Å måle effekten er avgjørende for å se
hvilke tiltak man bør droppe, endre eller igangsette, for at man
skal nå målet om å redusere verdens fattigdom.
Foruten kaffe og kakao, utgjør bananer en av de største
Fairtrade-sertifiserte produktgruppene. Ved at man fremover
har hovedfokus på disse råvarene, vil produsentene bygge
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kompetanse, utvikle ferdigheter og nettverk som er helt
avgjørende for at de skal kunne utvikle jordbruksyrket.

fairtrades
produsentnettverk
gjennomførte mer enn

2,000

››››
opplæringsprogram
og produsentbesøk i 2014

bønder på Jamaica:
Sukker er levebrødet vårt
For sukkerbøndene på Jamaica har de siste årene vært en
utfordring, noe som blant annet skyldes store endringer
i klimaet, flukt fra bondeyrket og annet. Men til tross for
prøvelsene velger sukkerbonde Paulette Richards og mange
av hennes kolleger å se lyst på fremtiden.
-Har folk hjerte for det de driver med, vil alt annet falle på
plass, sier hun optimistisk.
Foruten at hun er sukkerbonde, er Paulette sekretær
for Trelawney og St James Cane Growers Association
på Jamaica. Hun forteller at sukker er selve ryggraden i
økonomien i et land der åtte prosent av befolkningen livnærer
seg direkte eller indirekte fra avlingen.
-Hvis vi ikke hadde sukkerindustrien ville det påvirket hver
og en av oss. Barna hadde ikke fått fullverdig skolegang og
butikker og bakerier hadde måtte stenge, sier hun.

106,2

millioner euro
i fairtrade-premium
gikk til bønder
og arbeidere

PLAntasjearbeidere
brukte

26%

av Fairtrade-premiumen

på utdanning

€106,2
millioner

26% utDanning

i 2013–14

småbønder
investerte

31%

av fairtrade-premiumen

i økt produktivitet

og kvalitet

Nærmere

85%

av Fairtrade-sertifiserte

produsentorganisasjoner i asia og stillehavet

fikk oplæring i

tilpasning av jordbruket

i møte med klimaendringene

€ € €
€ € €

96%

av fairtrade-premiumen
genereres fra syv produkter:

bananer, kakao, kaffe,
bomull, blomster,
sukker og te

Kakaobønder på Elfenbenskysten:
Økt salg med opplæring
Investeringer i forretningsutvikling har gitt positive
resultater for mange av kakaobøndene på
Elfenbenskysten, det er kooperativet ECOOKIM et tydelig
eksempel på. Helt siden de gjennomførte sine første
Fairtrade-salg i 2011, har de investert sine Premiummidler i ulike forbedringstiltak. Nylig ble det blant annet
bygget hus som brukes til lagring av kakao og iverksatt
tiltak som skal forbedre opplæring innen jordbruk og øke
kunnskapen om landbruksyrket. Det er satt av midler til en
rådgiver som er leid inn for å gi lokale bønder og arbeidere
råd og veiledning om drift. Investeringene har ført til
kvalitetsforbedring og økt produksjonen. Dette har igjen
ført til større salg, økte inntekter og mer håp for fremtiden.
-Det oppleves positivt når noen her forteller meg at de har
økt både avkastning og volum, sier Aminata Bamba, leder
for bærekraft i kooperativet.
-Litt etter litt ser vi en forskjell i kvaliteten på livet her. En
kvinne sa til meg nylig: „Nå har jeg en seng. Før sov jeg på
en vevd matte.»
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Effekten av Fairtrade

Kaffe

Bananer

Kakao

Blomster

kakaofairtradebananprodusentKaffeorganisasjoner
123
55
kooperativer
445
sertifiserte
12
kooperativer
sysselsetter
blomsterplantasjer
gir arbeid til
gir arbeid til
bønder og
812.500 småbønder 27.700 arbeidere 179.800 småbønder sysselsetter
i 30 land
i 20 land
i 11 land
48.500
arbeidere
i 8 land
kaffe og
millioner
bananer utgjør
10,8
euro
millioner
av Fairtradei fairtrade-premium
5,6
euro
82%
premiumen
gikk til
arbeidere
ved
i
fairtrade-premium
til latin-amerika

og karibia

fairtrade-sertifiserte
bananplantasjer
investerte
av Fairtradepremiumen
i bostøtte

34%
Kaffekooperativer
millioner
fikk
euro
i fairtrade-premium

49
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kakaokooperativer

kakaokooperativer
investerte
av fairtradepremiumen
i økt produktivitet
og kvalitet

37%

gikk til
blomsterarbeidere.

arbeidere ved
fairtrade-sertifiserte
blomsterplantasjer
investerte
av fairtradepremiumen
i utdanning

33%

Travelt år
Offisielt besøk
I september 2015 besøkte næringsminister Monica Mæland
Fairtrade-plantasjen Penta Flowers i Kenya. Daglig leder i
Fairtrade Norge Marianne Størseth, deltok i delegasjonen
som var et offisielt besøk i Kenya og Tanzania for å fremme
norske næringslivsinteresser. Mester Grønns mangeårige
innsats for Fairtrade og saken ble fremhevet under besøket. For
Fairtrade Norge er Mester Grønn et eksempel på kontinuitet og
langsiktighet.
Den sittende regjering har store forventninger til at norsk
næringsliv skal bidra til utvikling i land i Sør. Fairtrade Norge
deltar i dette arbeidet, blant annet ved å gi innspill til hvordan
sertifisering som verktøy kan bidra til å skape trygge jobber, og
på den måten være med å styrke lokalsamfunn.

50.000

F.v.: Marianne Størseth i Fairtrade Norge, Erling Ølstad i Mester Grønn,
næringsminister Monica Mæland og arbeider ved rosefarmen Penta Flowers i
Kenya. Bilde: @Nærings- og fiskeridepartementet

nordmenn tok en
fairtrade-pause

Magasin

Stortingsmelding

Fairtrade-pausen

Fairtrade-ukene

2015 var et aktivt år for
Fairtrade Norge med store
og små hendelser i inn- og
utland. I begynnelsen av
året lanserte vi andre utgave
av Fairtrade-magasinet.
Magasinet hadde et opplag
på 125 000 og ble distribuert
gjennom et av landets største
kvinnemagasin og ute hos
ulike lisenstakere. Formålet er
å fortelle om Fairtrades arbeid
og effekt gjennom gode,
redaksjonelle reportasjer
som vekker engasjement
og øker kunnskapen om
merkeordningen.

I juni 2015 lanserte regjeringen
Stortingsmelding. 35
“Sammen om jobben næringsutvikling innenfor
utviklingssamarbeidet”.
Fairtrade Norge har gitt innspill
til hvordan regjeringen kan
bidra til at landbrukssektoren
i utviklingsland blir en sektor
som er mer bærekraftig og
lønnsom for enkeltmennesker
og stater.

15. oktober 2015 valgte
rundt 50.000 deltakere å
ta en Fairtrade-pause for å
sette bønder og arbeideres
rettigheter på dagsorden.
Som året før, var det også
i 2015 Nordic Choice som
stakk av med seieren og
mobiliserte flest deltakere.
Men mange andre bidro også
til å markere det vi ser på som
årets viktigste pause. Blant
annet hadde Oslo kommune
stor stand på Rådhusplassen,
og med god hjelp fra barna
på Dragen fritidsklubb, fikk
de stor oppslutning rundt sin
markering.

Under Fairtrade-ukene setter
ulike dagligvarekjeder fokus på
Fairtrade-produkter gjennom
ulike kampanjer og tilbud.
Fairtrade-ukene foregår i uke
43 og 44 hvert år. Aktører fra
offentlig sektor, næringsliv
og Fairtrade setter fokus på
bekjempelsen av fattigdom.
Målet er å bygge kunnskap
og øke salget av Fairtrademerkede produkter.
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F.v.: Åse Botnevik Fairtrade Østfold, fylkesordfører Ole Haabeth, Ole Wiggo Lian Østfold Fairtrade og daglig leder i Fairtrade Norge Marianne Størseth

Fairtrade i kommunen
Norge fikk sitt første Fairtrade-fylke
Interessen rundt Fairtrade øker i kommunene. Mange ildsjeler
og lokalpolitikere bidrar med stort engasjement og arbeid for å
bygge kunnskap om Fairtrade.
2015 ble året da Norge fikk sitt første Fairtrade-fylke. Etter
langsiktig planlegging og iherdig arbeid av aktører, kunne
endelig Østfold kalle seg landets første Fairtrade-fylke. Det er
Fylkestinget som fatter vedtak og lokale initiativ som har satt
i gang de politiske prosessene. Østfold Fairtrade har vært
god pådriver for få arbeidet i mål. Arbeidet ledes av Østfold
fylkeskommune som er en pådriver for at man etterspør
rettferdige produkter og jobber med informasjonsarbeid om
effekten av Fairtrade mot lokalbefolkningen, næringsliv, skoler
og ellers i kommunene. Ved utgangen av 2015 var det i alt 38
Fairtrade-kommuner og 1 fylke i landet.

nye Fairtrade-kommuner
I mai 2015 ble Overhalla kommune i Nord-Trøndelag Fairtradekommune nr. 37. Styringsgruppa i Overhalla har signert avtale
med to serveringssteder, og hele 20 lokale bedrifter serverer
Fairtrade-merkede produkter og synliggjør dette med eget
materiell ovenfor ansatte og gjester. Utover dette er det
utarbeidet en aktivitetsplan for videre arbeid.
- Overhalla kommune vil gjennom lokale tiltak bidra til bærekraftig
utvikling. I kommunens Klima- og miljøplan er mer miljøvennlige
innkjøp et hovedsatsingsområde. Å bli Fairtrade-kommune er ett
av tiltakene, sier Asle Lydersen, personalsjef i Overhalla og leder
av styringsgruppa i kommunen.
I oktober 2015 ble Sarpsborg Fairtrade-kommune nr. 38.
Ordføreren i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, fikk overlevert
diplom på kjøpesenterdagene på Stopp kjøpesenter i Sarpsborg.
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Med status som Fairtrade-kommune har Sarpsborg forpliktet
seg til å bidra til et kontinuerlig arbeid for å fremme etisk handel.

Ved utgangen av 2015 var det 38 Fairtrade-kommuner og eTt
Fairtrade-fylke.

Ivrige elever på Fairtrade stand på Høgskolen i Sørøst-Norge - Telemark (Notodden campus). F.v.: Joachim Restad og Line Skori

Fairtrade i skolen
Ny Fairtrade Folkehøyskole
Det blir stadig flere Fairtrade-skoler. I november 2015 ble
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole i Ringsaker godkjent som
den 14. Fairtrade-folkehøgskolen i Norge. Som Fairtrade-skole
jobber Arbeiderbevegelsens FH for å øke tilgangen på og
kunnskapen om Fairtrade-merkede produkter. Totalt er det nå
14 folkehøgskoler, tre barneskoler, en videregående skole og en
høgskole som har fått Fairtrade-status. Engasjementet er stort
og aktivitetene variert på de ulike skolene.

ved utgangen av 2015 var det 19 Fairtrade-skoler i Norge.
14 folkehøgskoler, 3 barneskoler, én videregående skole og
én høgskole

Samarbeidet mellom sekretariatet og skolene er godt. I 2015
har ansatte fra Fairtrade Norge holdt en rekke foredrag på de
ulike skolene. Det har også vært besøk fra skoler på kontoret
i Oslo. Erfaringer med denne type aktiviteter er gode og
tilbakemeldingene har vært positive.
Flere skoler engasjerte seg også i Fairtrade-pausen under
aksjonsukene i oktober. Det gode samarbeidet med
Internasjonalt Utvalg i Folkehøgskolerådet fortsatte også i 2015.
Fairtrade-høgskolen, som er Høgskolen i Telemark, fusjonerer
med Høgskolen i Vestfold og Buskerud fra 01.01.2016. Det
jobbes med at den nye enheten også skal bli en Fairtradehøgskole og det ser ut til at vi lykkes med det. Avklaring vil skje i
løpet av 2016.

SKOLE

Til tross for økningen, er det fremdeles et potensiale for enda
flere Fairtrade-skoler rundt om i landet.
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solgte 18 millioner Fairtrade-roser
Det er særlig tre råvaregrupper som utmerker seg i salget av
Fairtrade-produkter i det norske markedet. Det er blomster,
kaffe og bananer. Disse produktene har i en årrekke hatt størst
salgsverdi, og i 2015 hadde blomster en vekst på 21 prosent.
Av det totale Fairtrade-salget i Norge sto blomster for 26%
av omsetningen. I alt ble det solgt over 18 millioner Fairtrademerkede roser i Norge i 2015. Veksten skyldes hovedsakelig
dagligvare-kjedenes satsning på denne produktgruppen.
Også salget av bananer økte fra året før. Nordmenn ligger på
verdenstoppen i bananspising og stadig flere velger Fairtrademerkede bananer i fruktdisken. Salget økte med 18 % fra
2014, og det er NorgesGruppen som står for den største
veksten, mens også Rema 1000 og Coop sørget for solide
tall. Storhusholdningen er en viktig aktør med 34 % økning på
banan-salget fra 2014.
Det eldste og mest kjente Fairtrade-merkede produktet i Norge,
kaffe, opplevde totalt en nedgang på 5%. Men noen aktører har
til tross for nedgang totalt en positiv utvikling.
Kjeldsberg kaffe har hatt en økning på hele 30%. De har lansert
Nespresso-kompatible kaffekapsler med Fairtrade-sertifisert
kaffe i tre varianter, noe som har gitt positivt utslag. For den mer
kvalitetsbevisste forbruker er det kun Stavanger kaffebrenneri
som tilbyr et bredt utvalg Fairtrade-sertifisert spesialkaffe. Kaffen
til Stavanger kaffebrenneri er også økologisk.

Omsetningsverdi
i Norge
2015 :
Omsetningsverdi
i Norge
2015:
FIGURE 6.2
NOK 720
720millioner
millioner
NOK
3% Annet

•
3% Te •

2% Sukker •
5% Vin •
Blomster

26%

Kaffe

22%

Bananer

14%

Iskrem/ dessert

11%

Sjokolade & kakao

9%

Kald drikke

5%

Vin

5%

Sukker

2%

Te

3%

Annet

3%

11% Iskrem/ dessert •

14% Bananer •
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5% Kald drikke •

• 26%

Blomster

9% Sjokolade •
& kakao

• 22% Kaffe

Topp 5 Fairtrade-produkter solgt i det norske markedet

Blomster

18 millioner stilker
+21% fra 2014

Kaffe

Bananer

970 tonn
-5% fra 2014

4.000 tonn
+19% fra 2014

sjokolade

Iskrem/dessert
521 tonn
+3% fra 2014

185 tonn
+27% fra 2014

Norske leverandører
Kingdom
Kjeldsberg Kaffebrenneri
Lerum
Mester Grønn
Moestue Grape Selections
Odd Langdalen Frukt &
Grønt Engros
Pals
Select Gruppen
Stavanger Kaffebrenneri
Supernatural
The Coca-Cola Company
Unil

Arcus
Bama Blomster
Bama Gruppen
Cielo
Confecta
Crema Kaffebrenneri
Earthereal
Excellars
Global Fair Trade
ICA Norge
Interflora Norge
JDE Norge
Joh. Johannson Kaffe
Kaffeautomater

Etterspør økologisk Fairtrade-merket sjokolade
Salget av Fairtrade-merket sjokolade fra utlandet øker i det
norske markedet. Det er spesielt sjokolade som både er
økologisk og Fairtrade-merket som utmerker seg. Størst salg
opplevde Coop med sin egen merkevare (EMV) sjokolade,
Änglamark, som har hatt en økning på hele 30% fra 2014.
Sjokoladen er lett tilgjengelig i de fleste Coop butikker, noe som
har stor betydning for salgsøkningen.
En annen sjokolade som mange kanskje ikke er klar over er
Fairtrade-merket, er den tyske Riegelein sjokoladen som selges
hos Nille. Den kommer ofte som sesongsjokolade til store
høytider som jul og påske i form av julenisser og påskeharer.
Riegelein har hatt en formidabel økning på hele 83% fra 2014.
Fairtrade Norge jobber langsiktig og målrettet for at også flere av
de norske sjokolademerkene er sitt ansvar bevisst og Fairtradesertifiserer sine produkter. Potensialet er stort og salget av
utenlandske merker viser at forbrukere gjerne velger Fairtradesertifiserte produkter når de ønsker seg noe søtt.
Også andre varianter av Fairtrade-merkede søtsaker opplever
positiv salgsvekst. Det er spesielt is og iskaffe som øker. Iskaffe
hadde en vekst på 11%, mens is fra Ben & Jerry’s økte med 3%.

norske forbrukere kjøpte

fairtrade-produkter
for ca

720
millioner kroner
i 2015

26% økning
fra 2014

Prosent Fairtrade-produkter i det norske markedet som
også er økologi-sertifisert
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Regnskap 2015
REGNSKAP STIFTELSEN FAIRTRADE NORGE 2015
Regnskap
2015

Budsjett
2015

Regnskap
2014

5 316 232,15

5 100 000,00

4 691 197,30

9 380,00

10 000,00

28 889,80

1 800 000,00
2 000 000,00
0,00
120 000,00
0,00

1 800 000,00
2 500 000,00
0,00
150 000,00
500 000,00

2 300 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
160 000,00
10 000,00

325 611,58

300 000,00

352 233,90

1 400,50

0,00

9 396,00

9 572 624,23

10 360 000,00

11 051 717,00

INNTEKTER:
Lisensinntekter
Salg av “effekter”
Adm.støtte NORAD
Markedsføringsstøtte NORAD
Norad-støtte - overført fra 2013
Driftstilskudd stifterne
Faste inntekter fra andre
Prosjektstøtte fra andre
Andre inntekter
SUM INNTEKTER
UTGIFTER:
Innkjøp av varer for salg

0,00

2 000,00

28 065,00

Lønnskostnader inkl. sos.utgifter
Andre personalkostnader
Pensjonsforsikring
Avskrivninger inventar
Husleie, strøm, renhold
Inventar og utstyr, inkl leie
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
Kontorrekvisita
IKT-utgifter
Aviser,tidsskrifter,bøker
Seminarer / kurs
Møteutgifter

3 964 529,13
61 316,03
489 684,00
17 235,00
434 695,26
50 569,04
77 250,40
23 000,00
33 633,28
166 372,59
12 676,65
107 446,16
2 881,69

4 548 000,00
85 000,00
531 000,00
15 000,00
394 000,00
50 000,00
85 000,00
30 000,00
25 000,00
171 000,00
22 000,00
50 000,00
15 000,00

4 365 355,93
83 570,88
415 310,00
7 180,00
475 597,47
73 881,35
84 524,80
28 000,00
22 957,70
182 947,64
20 849,38
50 703,54
12 153,96

Informasjon / markedsføring

1 832 818,89

2 500 000,00

3 490 260,93

Kommunikasjonsutgifter
Porto/ budbil
Reiseutgifter og diettgodtgjørelse
Gaver / representasjon
Forsikringer
FLO-CERT trade audit
FLO-avgift

52 377,07
15 450,20
110 541,10
1 326,00
34 303,00
74 365,71
1 355 639,20

72 000,00
5 000,00
100 000,00
2 000,00
30 000,00
76 000,00
1 300 500,00

50 567,42
0,00
81 214,10
751,00
29 983,00
76 017,01
1 140 800,00

Nordisk samarbeid

26 370,09

85 000,00

51 855,36

Diverse kontingenter
Diverse kostnader

33 210,00
3 382,43

33 000,00
10 000,00

31 115,00
8 124,64

8 981 072,92

10 236 500,00

10 811 786,11

14 465,18
147,34
7 568,50

0,00
0,00
0,00

24 653,96
1 848,91
13 820,49

SUM DRIFTSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader
Bankkostnader
NETTO FINANSINNTEKTER
RESULTAT

6 749,34

0,00

8 984,56

598 300,65

123 500,00

248 915,45

BALANSE PR. 31.12.
Eiendeler:

2015

2014

Inventar/utstyr - aktivert
Depositum Storgt. 11
Varebeholdning
Diverse kortsiktige fordringer
Bank - drift

61 760,00
0,00
0,00
1 517 901,49
1 251 644,15

78 995,00
0,00
15 000,00
1 587 796,25
452 231,73

Bank - plassering
Bank skattetrekk

1 829 109,19
157 100,28

3 606 566,57
135 138,28

Sum eiendeler

4 817 515,11

5 875 727,83

Stifterkapital
Egenkapital
Årets resultat

100 000,00
2 157 648,83
598 300,65

100 000,00
1 908 733,38
248 915,45

Sum egenkapital

2 855 949,48

2 257 648,83

519 014,81
155 819,00
181 963,14
135 244,26
453 953,58
0,00
500 000,00
15 570,84

689 574,90
133 857,00
0,00
204 633,02
413 291,88
2 150 000,00
0,00
26 722,20

Sum gjeld

1 961 565,63

3 618 079,00

Sum gjeld og egenkapital

4 817 515,11

5 875 727,83

Egenkapital:

Leverandører
Skyldig skattetrekk
Skyldig merverdiavgift
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpne feriepenger
Forskuddsbetalt tilskudd
Ubrukt tilskudd, overført
Annen kortsiktig gjeld
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Cathrine Dehli

Terje Vigtel

Øyvind Ørbeck Sørheim

Hildegunn Gjengedal

Nina Schefte

Hilde Rustad

Helle Mjøs

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

FAIRTRADE NORGE

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. Bedre økonomi og arbeidsforhold
gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv,
planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet.
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 oppmuntre 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.

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
sin fremtid.

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

Vi arbeider for at bønder og arbeidere i utviklingsland skal få
anstendige arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser.

Våre partnere
Changemaker		

Den Norske Kirke		

Framtiden i våre hender

Handel og kontor

KFUK - KFUM Global

Kirkens Nødhjelp		

Norad			

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Vel			

PRESS			

Spire

Utviklingsfondet		

Vennskap Nord/Sør

Styret (2015)
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Sekreteriatet (2015)
Cathrine Dehli, Privat
Terje Vigtel, Privat
Øyvind Ørbeck Sørheim, Norges Vel
Hildegunn Gjengedal, Bondelaget
Hilde Rustad, Privat
Nina Schefte, Privat
Helle Mjøs, Ansattes repr.
Espen Holm Jensen, Privat
Inger-Torunn Sjøtrø, Kirkens Nødhjelp
Siri Luthen, Forum

Daglig leder:			
Marianne Størseth
Adm. og økonomi:			
Odd Michael Stavnes
Prosjektleder Fairtrade-kommune:
Andreas Feen Sørensen
Produktansvarlig:			Guro Glavin
Produktansvarlig/ KAM:		
Herman Rønning
Seniorrådgiver samfunnskontakt:
Helle Mjøs
Markedsansvarlig:			Åshild Røynstrand
Samfunnskontakt Off. sektor
og myndigheter: 			
Cathrine M. Berg-Nielsen
Kommunikasjonsansvarlig:		
Hélène A. Formo
Frivillig skoleprosjekt:		
Henning Johansen
Prosjektkoordinator:		
Sara Zgolli
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Fairtrade Norge
Storgata 13
0155 Oslo
Norge
Telephone +47 23 01 03 30
kontakt@fairtrade.no
www.fairtrade.no
twitter.com/fairtradenorge
facebook.com/fairtradenorge
instagram.com/fairtradenorge

