FYFFES ONTVANGT DE CLAC AWARD VOOR EEN FAIRTRADE HANDELSPRAKTIJK IN DE BANANENSECTOR
De CLAC Award werd uitgereikt tijdens de Fairtrade International General Assembly in Costa Rica
DUBLIN, Ierland. 19 juni 2018. Fyffes, de in Dublin gevestigde onderneming, is door het MiddenAmerikaanse en Caribische Netwerk van Fairtrade Kleinproducenten en Werknemers (CLAC)
onderscheiden voor haar betrokkenheid bij het kopen van bananen van veel kleine producenten uit
de regio en haar rol als grootste Fairtrade bananeninkoper. De prijs werd uitgereikt tijdens de
Fairtrade International General Assembly in San Jose, Costa Rica. Het motto was "Fairtrade: dertig
jaar waarde creëren met producenten wereldwijd".
Het evenement bracht deelnemers uit de hele wereld tezamen, die organisaties vertegenwoordigen
binnen het wereldwijde Fairtrade-systeem. De agenda bevatte een 'Night of Tribute', waarin het
CLAC organisaties en personen onderscheidde die een fundamentele rol hebben gespeeld bij de
ontwikkeling en versterking van de Fairtrade-praktijk. Fyffes werd onderscheiden in de categorie
"Trader" voor haar waardevolle traject als grootste afnemer van Fairtrade bananen en haar inzet
voor evenwichtige aankopen bij kleine producentenorganisaties en plantages.
"Dit jaar vieren we het 30 jaar geleden genomen besluit van de Mexicaanse koffieproducenten om
te pleiten voor betere handelsvoorwaarden om zo de afhankelijkheid van hun werknemers van
liefdadigheid en activiteiten buiten het bedrijf te reduceren. Zij creëerden zodoende de basis voor
wat vandaag de Fairtrade-beweging wordt genoemd," schreef CLAC voorzitter Marike Runneboom
de Peña in een brief waarin zij Fyffes van de onderscheiding op de hoogte stelt.
Fyffes heeft meerdere Fairtrade en internationale certificaten ontvangen. In april, werd de Sur
Agrícola de Honduras (Suragroh) voor meloenverwerking in Honduras verkregen, een Fair Trade
certificaat van Fair Trade USA, een non-profit organisatie die normen en labels standaardiseert voor
de etikettering van producten, voor de bevordering van duurzame bestaansmiddelen ten aanzien
van boeren en arbeiders, en voor de bescherming van het milieu. Fyffes is ook de importeur met 's
werelds grootste aantal Global G.A.P. gecertificeerde productiepartners.
"Fyffes is zeer vereerd met de ontvangst van deze belangrijke onderscheiding van CLAC tijdens de
Fairtrade International General Assembly", aldus David McCann, voorzitter van Fyffes Limited. "Dit is
eens te meer een erkenning van onze toewijding aan een duurzame en Fairtrade bedrijfspraktijk,
met daarbij ook de ondersteuning van kleine producenten die een belangrijke bijdrage leveren aan
de economische ontwikkeling in hun gemeenschap."
Neem voor meer informatie contact op met Brian Bell via brian.bell@ogilvy.com.
Over ons
Fyffes Limited is een toonaangevende internationale importeur en distributeur van tropische
kwaliteitsproducten en champignons met het hoofdkantoor in Dublin, Ierland. Fyffes viert haar 130e
verjaardag in 2018 en is 's werelds oudste fruitmerk. Fyffes heeft handels-, landbouw- en
exportactiviteiten in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, met lang gevestigde handelsrelaties
met telersgroepen in Midden- en Zuid-Amerika. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf
omvatten productie, inkoop, verscheping, rijping, distributie en marketing van bananen, ananassen,
meloenen en paddenstoelen. Haar toewijding aan de principes van verantwoord ondernemen is de
kern van het merk Fyffes, dat door veel internationale certificaten is erkend als beste uitvoerder op

het gebied van sociale, milieutechnische en algemene duurzaamheidskwesties. Fyffes is de nummer
één importeur van bananen en de toonaangevende leverancier van biologische en fairtrade bananen
in Europa. Zij is ook de importeur met 's werelds hoogste aantal Global G.A.P. gecertificeerde
productiepartners. Fyffes is sinds 2017 een dochteronderneming van Sumitomo Corporation
(www.fyffes.com)

