Fairtrade goud
Goud met een
goed verhaal

www.fairgold.org

De realiteit van kleinschalige mijnwerkers
•W
 ereldwijd onderhouden
15 miljoen mijnwerkers
zichzelf en 100 miljoen
anderen - hun familie
en gemeenschap - met
kleinschalige goudwinning.

• 1 0 tot 15% van het goud
wordt gewonnen door
kleinschalige mijnwerkers, terwijl zij 90%
van de mankracht in de
goudmijnsector uitmaken.

•D
 oor oneerlijke han-

delsvoorwaarden en
gebrekkige mensenrechtenbescherming zitten
kleinschalige mijnwerkers
in een vicieuze cirkel van
armoede, marginalisering
en uitbuiting.

Fairtrade goud
• F airtrade goud helpt

mijnwerkers en hun
families op weg naar een
beter bestaan.

• Mijnwerkers die aan de

Fairtrade voorwaarden
voldoen ontvangen een
Fairtrade premie van
$2.000 per kilo goud.
Dit komt bovenop
een gegarandeerde

minimumprijs van
van 95% van de
wereldmarktprijs voor
goud (de LBMA prijs).

• F airtrade mijnwerkers

voldoen aan eisen
op het gebied van
veiligheid, gezondheid
en milieubescherming.
Ze respecteren
arbeidsrechten en

houden zich aan
standaarden over
kinderarbeid.

Het verhaal achter Fairtrade goud

Het werk van
goudmijnwerkers
is arbeidsintensief.
Vaak werken ze
onder erbarmelijke
omstandigheden, is hun
toegang tot de markt
beperkt en zelden krijgen
ze een eerlijke prijs voor
hun goud.
De mijnbouwers komen
vaak genoodzaakt in de
mijnbouw terecht, omdat
landbouw en ander werk
in deze gebieden meestal
niet mogelijk is.
Om in hun
levensonderhoud
te kunnen voorzien
werken ze in de meeste
gevallen illegaal en onder
gevaarlijke, ongezonde
omstandigheden. Het
ondeskundig gebruik
van chemicaliën als

kwik vormt een ernstig
gezondheidsrisico voor
de mijnwerkers, hun
omgeving en het milieu.
Wanneer
mijnbouworganisaties
zich aansluiten bij
Fairtrade betekent
het dat ze aan strikte
voorwaarden voldoen
op het gebied van
arbeidsomstandigheden,
kinderarbeid,
vrouwenrechten,
schonere technologie,
gezondheidszorg,
veiligheid en
duurzaamheid. Fairtrade
gecertificeerd goud
biedt mijnwerkers en
hun gemeenschap een
alternatief om een beter
bestaan op te bouwen.
De mijnwerkers krijgen
markttoegang, een

Fairtrade minimumprijs
en een Fairtrade premie
die ten goede komt aan
bedrijfsontwikkeling en
projecten voor de hele
gemeenschap.

Maak een verschil met Fairtrade goud
Santa Filomena, Peru
Gevestigd in een afgelegen
deel van het Andesgebergte
in Peru is de mijnbouw
gemeenschap Sotrami
gevestigd.
Sotrami is Fairtrade
gecertificeerd en verkoopt
hun goud aan Europese
partners. De impact van
de verkoop van Fairtrade
goud is voelbaar; de
levensstandaarden van de
gemeenschap zijn sterk
verbeterd en de mijnwerkers
werken inmiddels onder
veiligere omstandigheden.

Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van een schonere
manier van goudwinning die
minder schadelijk is voor het
milieu. De Fairtrade premie
die de gemeenschap ontving
is geïnvesteerd in projecten
zoals het bouwen van een
basisschool en de aanschaf
van computers voor het
volwassenenonderwijs.
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Bij steeds meer juweliers en
goudsmeden in Nederland
kan Fairtrade goud en
zilver gekocht worden. Alle
geregistreerde goudsmeden
en juweliers zijn te vinden
op www.fairgold.org
Met uw aankoop
draagt u bij aan een
duurzame toekomst
voor goudmijnwerkers in
ontwikkelingslanden.
Fairtrade, zo makkelijk kan
goed doen zijn.

