
Oxfam Wereldwinkels 
& de wereld van Fair 

Trade 
3/10/2018 – Sarah Vaes 



“Oxfam-Wereldwinkels is een  

 

democratische vrijwilligersbeweging  

 

die door haar strijd voor een rechtvaardige 

wereldhandel opkomt voor  

 

ieders recht op een menswaardig leven” 

 



Oxfam 
INT. 

Oxfam in 
België 

• Noodhulp 

• Ontwikkelingsprojecten 

• Campagnes 

• Tweedehandswinkels 

• Duurzame consumptie 

• Eerlijke handel 

• Artisanaat 

• Winkelnetwerk (85) 

• Ethisch bedrijf 

• Verkoop / Fair Trade 

• Voedingsproducten 

• Crafts 

 

• Eerlijke handel 

• Bewustmaking, debat, 

& alternatieven 

• Winkelnetwerk (210) 



Visie op Fair Trade 

Fair 
Trade 

Zorgt voor leefbare 
inkomens & 
rechtvaardig 

verdeelde welvaart 

Drijfveer van 
economische 

ontwikkeling, en zet 
mens en planeet 

boven winst 

Betrekt iedereen het 
veranderen van het 

systeem 

Verbindt producent 
& consument in 

een partnerschap 



   Wie we zijn en wat we doen 

vorming 

studie- & lobbywerk 

bewustmaking 

ontwikkelingspartners 
30+ 

handelspartners 

200+ 
verkooppunten 

verkoop 

producten 

8000 vrijwilligers 



Wat beogen we? 

Markt bewegen naar Fair 

Trade 

Kwetsbare producenten 

een afzetmarkt bieden 

Debat over regels en 

structuren stimuleren 

Zuidwerking met 

ontwikkelingspartners 

FT bedrijf met 

voorbeeldrol 
Onderzoek & 

beleidsbeïnvloeding 

Vorming en bewustmaking versterkt beweging die debat en alternatieven stimuleert 

via verkoop, debat, actie 

Publiekscampagnes 

 



3-2-1 ... LAUNCH 

Campagne DRAAI niet rond de pot! 



Draai niet rond de pot! 

Onderzoek  
Beleidseis  
Ruilactie  

Petitie  

• Kinderarbeid  

• Ontbossing 

• Extreme armoede 

• Leefbare inkomens 

• Bindende zorgplicht voor bedrijven 

inzake mensenrechten en milieu 

• Bezoek, verkoop, omzet boosten  

• Winkels als hub van actie en 

alternatieven 

• Bewustmaking, empowerment 

• Op politieke agenda 

in de cacaosector 



Deze campagne toont 

FT integreert 

mensenrechten en SDGs 

• Kinderarbeid: SDG 3, 4, 16 

• Ontbossing: SDG 13, 15 

• Extreme armoede SDG 1, 

8, 10 

• Instrumenten voor 

bescherming van 

mensenrechten aanpassen 

aan veranderende 

bedrijfsvoering 

FT organisaties als 

pioniers 

• Zelfkritisch en heruitvinden 

• Als waakhond, als 

ontwikkelingspartner en als 

bedrijf zien we beperkingen 

• Zoeken hoe we de lat hoger 

kunnen leggen 



Bedankt! 


