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Gjennom kjøp av Fairtrade-varer for en halv milliard kroner vil nordmenn i år 

vise sin solidaritet med bønder og arbeidere i fattige land. Det er ambisjonen for 

Stiftelsen Fairtrade Norge som fyller 15 år den 20. juni. Omsetningen har økt 

kraftig år etter år, og det har vært flott å følge denne utviklingen fra sin spede 

begynnelse i 1997. Da var oddsen for etablering av en slik merkeordning heller 

dårlig. Det var stå-på-vilje og godt samarbeid mellom miljø-, solidaritets-, 

bonde- og fagorganisasjoner, samt Den norske kirke, som sørget for ordningens 

etablering i Norge.  
 
Fairtrades mål er fattigdomsbekjempelse og et bærekraftig liv for bønder og arbeidere 
i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Forbrukere i Norge skal få muligheten til at deres 
kjøp bidrar til dette. I tillegg til fokus på råvarebetaling og handelsbetingelser er 
klimatilpasning og støtte til småskalaprodusenter blitt viktig. Mange anser dette som 
avgjørende for bærekraftig matproduksjon i verden på sikt, og håper at en slik 
utvikling kan forhindre at neste generasjon flytter til byene.  
 
2011 var omsetningen av Fairtrade-merkede varer i Norge på 420 millioner, og det 
finnes i dag over 500 forskjellige produkter i handelen. Blomster og kaffe står for 
størst volum. Merverdien i sør er vanskelig å beregne, men ble i 2009 stipulert til over 
30 millioner kroner, noe som kom ca. 5 millioner mennesker direkte til gode. 
Ringvirkningene for hele lokalsamfunn er enda større.  
 
Jeg ble Stiftelsens første daglige leder i 1997 og har siden vært til stede på de fleste 
årsmøtene. Å se Fairtrade-ordningen i dag gjør meg glad, ydmyk og imponert: I 
tillegg til varene i butikkhyllene finnes det et mangfold av aktiviteter med Fairtrade-
kommuner, folkelunsjer, festivaler, konferanser, produsentbesøk fra og i sør, gode 
medieoppslag og et etablert storhusholdningsmarked. I Den norske kirke har Fairtrade 
blitt en del av arbeidet med ”grønne menigheter”. Kjennskapen til ordningen blant 
folk har passert 70%. 
 
Startet som forprosjekt 
Høsten 1996 ble det etablert et prosjekt under ”ForUM for utvikling og miljø” som 
skulle utrede etableringen av en Fairtrade merkeordning i Norge etter modell fra andre 
land. En arbeidsgruppe diskuterte navnevalg, formål, infoarbeid og framdrift. Å 
involvere organisasjonslivet var første prioritet. Prosjektlederens liste over 
”interesserte og interessante” organisasjoner var en spennende blanding av fag-, 
bonde-, miljø- og solidaritetsorganisasjoner, samt kirkelige aktører. Disse ønsket å 
støtte arbeidet finansielt, gjennom arbeidskraft og promotering. Kontakt og samarbeid 
med utenlandske Fairtrade - merkeordninger ble opprettet. 
 
Den norske kirke hadde 1996 satt arbeidet med miljø, forbruk og rettferd på 
Kirkemøtets saksliste, og vedtok et sterkt engasjement for miljø- og rettferd fremover. 
Ett av satsingsområdene skulle være å gå i bresjen for etablering av en ”Merkeordning 



for rettferdige varer”. Uansett utgangsmotivasjon til de involverte ble samlingen om 
dette felles mål en kraftfull allianse. 
 
Manglende støtte 
Forprosjektet konkluderte med at man likevel ville være avhengig av offentlig støtte i 
flere år framover. Vi sendte søknad til NORAD, men fikk tommelen ned. På grunn av 
tidsperspektivet, og fordi man der betraktet initiativet som et kommersielt prosjekt, 
var man ikke villig til å realitetsbehandle søknaden. Man krevde at stiftelsen måtte 
skaffe 3 millioner i egenkapital for å kunne få et tilsvarende beløp i støtte. Dette gikk 
langt ut over våre muligheter, og når dette svaret kom februar 1997 ble det innkalt til 
krisemøte. 
 
Vi gjør det likevel 
I invitasjonsbrevet til møtet står det: «Vi er kommet til et eksistensielt øyeblikk for 
Fairtrade prosjektet. Skal det nedlegges eller videreføres? Hvordan skal Fairtrade 
konseptet leve videre i Norge? Prosjektet trenger deg og din organisasjon.» 
De fleste av de senere stifterorganisasjonene var til stede på møtet og ønsket å 
fortsette: Vi gjør det likevel, fordi det er viktig.  
Det ble etablert en liten gruppe som skulle forberede etableringen av en stiftelse, 
ordne nødvendige formalia og drive lobby- og informasjonsvirksomhet. Jeg overtok 
hovedansvaret og papirene fra tidligere prosjektleder, og mitt kontor i Kirkens Hus 
ble Stiftelsens første adresse. I en periode var det nærmest daglig kontakt mellom meg 
og mine medsammensvorne i Framtiden i våre hender, Norges Vel, og Changemaker/ 
Kirkens Nødhjelp.   
 

Gjennombrudd 
Vi jobbet for lanseringen i juni, arbeidet med å få industri og handel med på laget 
skulle komme senere. Men plutselig kom et gjennombrudd: Studenter hadde aksjonert 
for rettferdig handel på universitetet i Oslo, og et TV-team spurte en direktør fra Joh. 
Johannson om ikke kaffehuset ville støtte et slikt prosjekt. Hans svar var positiv. 
 
Vi som jobbet med etableringen ble i mai invitert til et informasjonsmøte med Joh. 
Johannson, en av Norges store kaffeimportører. Litt smånervøse møtte vi opp, fortalte 
om våre mål, og ble informert om kaffehusets planer for å lansere en ny serie med 
kvalitetskaffe i september samme år. En av dem, pakket i en mørkegrønn metallboks, 
skulle være økologisk og Fairtrade-merket. Kaffedirektøren i Joh. Johannson skrev i 
en artikkel samme år at man hadde valgt å satse på Fairtrade både ut fra et 
samfunnsengasjement og forretningssans. Begrepet «Rettferdig handel» ble likevel 
allerede i starten problematisert fra industrien, og viser at det kan være krevende for 
både næringsliv og ideelle organisasjoner å gå i dialog og samarbeid. 
 
Søsterorganisasjonene i Nederland og Danmark ble fødselshjelpere og stilte «Max 
Havelaar»-navnet og logoen til disposisjon, og 20. juni 1997 ble stiftelsesmøtet 
avholdt i lokalene til Kirkens Nødhjelp. Senere kom støtte fra regjeringen. For meg 
ble den grønne boksen med Elefantlogoen symbol på iherdig arbeid av noen ildsjeler. 
Dagens resultater av Fairtrade Norge beviser at det nytter å stå på. 
 
 


