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Kunstkoeien met een reële boodschap 
   

Faironika  

Wie is Faironika? Faironika is een kunstkoe die het symbool is voor een faire, 

rechtvaardige, melkprijs voor melkveehouders, consumenten en het milieu. 

 

Op 17 oktober werd de European Milk Board (EMB) campagne, Fair Milk gelanceerd. 

In twaalf landen werd daarbij de levensgrote kunstkoe 

op verschillende manieren aan het grote publiek 

gepresenteerd. Faironika is uniek, met een 

gemeenschappelijke boodschap die ieder land op 

eigen wijze invult. 

 

Faironika staat voor het belang van de melkproductie. 

Zij maakt duidelijk dat   melk waardevolle voeding is. Dat melkproductie veel werk 

inhoud en dat dit werk passend beloond dient te worden. “De Faironika toont 

consumenten, groot en klein, journalisten, politici en ook melkveehouders wat melk 

nog meer kan doen: het in stand houden van een cultureel landschap dat ons 

dierbaar is; het beschermen van banen en het bijdragen aan het behoud van onze 

plattelandsgebieden door middel van het scheppen van toegevoegde waarde” legt 

Romuald Schaber uit, voorzitter van de EMB. Deze koe maakt duidelijk waarom 

iedereen baat heeft bij rechtvaardige melkprijzen, ook door middel van hogere 

productkwaliteit en gewaarborgde levering. 

 

Europese Variëteit.  

Op 17 oktober 2007 werd de Europese Faironika campagne gelanceerd in Berlijn, 

Parijs, Wenen, Montichiari en op zuivelboerderijen  in België, Denemarken, Zweden, 

Nederland en Luxemburg. De vorm van de koeien is overal gelijk, maar ze 

 



 

verschillen in kleur en naam afhankelijk van het land. In Zweden heet de koe 

Faironika net als in Nederland maar ze is blauw met geel; in Italie heet ze Onestina 

en is groen, wit en rood. De Fransen noemen hun koe Justine en is ze blauw-wit-

rood. Maar ze vertelt hetzelfde verhaal in elk land: namelijk dat rechtvaardige 

melkprijzen nodig zijn voor de melkveehouders om de melkproductie in Europa in 

stand te houden.  

 

Net zo sterk als de melkveehouders. 

Faironika is echt heel bijzonder. De campagne slogan ‘Good – Fair’ (Goed en 

rechtvaardig) dat zij belichaamt zal net zo sterk zijn als de melkproducenten die 

maken. Als de melkveehouders het concept omarmen, zal het weldra zichtbaar zijn 

in heel Europa – op de weg, op boerenerven, op tentoonstellingen, op grote en kleine 

schaal, op posters, in kranten en op TV. Faironika zal overal haar boodschap 

uitdragen: een rechtvaardige melkprijs ‘Good and Fair’ voor iedereen. Als wij naar 

Oostenrijk kijken, zien wij hoeveel energie en creativiteit ontwikkeld kan worden als 

melkveehouders de zaken in eigen hand nemen. De Eurpean Milk Board, 

initiatiefnemer van de Europese campagne merk zal de activiteiten tussen de landen 

coördineren en herhaaldelijk de Europese boodschap benadrukken. 

 

Waardevol werk 

100% rechtvaardig voor iedereen is 100% toekomst voor ons land. Het grote publiek 

moet duidelijk worden gemaakt hoe waardevol het dagelijkse werk van onze 

melkveehouders werkelijk is. De consumenten hebben beelden nodig om te 

begrijpen dat goede melk zijn prijs heeft. Dan zullen ze bereid zijn iets meer voor de 

melk te betalen. Daarom is het belangrijk te gaan praten met de consumenten; 

daaraan kan Faironika veel bijdragen, zoals al is aangetoond tijdens de verschillende 

activiteiten op 17 oktober die overal zijn weerklank vond.  

 

Luxemburg 

In Luxemburg sloeg de vonk echt over bij de 

journalisten, Ze gingen rechtstreeks van de 

persconferentie naar de dichtstbijzijnde supermarkt om 

de consumenten te vragen of zij bereid zouden zijn om 

meer voor hun melk te betalen. Twee Faironika’s 

werden ingeladen en naar het volgende winkelcentrum 

gebracht. “Als ik zeker zou weten dat het extra geld 

dat ik betaal werkelijk naar de melkproducenten gaat, dan ben ik zeker bereid meer 

voor zuivelproducten te betalen”, zei een klant.  

 



 

 

Zweden 

In Zweden wist men niet zeker of Faironika op tijd voor 17 oktober naar het noorden 

kon reizen. Maar op dinsdag 16 oktober kwam de levensgrote kunstkoe aan: de 

volgende dag kwam ze zelfs op TV. Melkproducenten en journalisten namen contact 

op met de LDM Paula Ponniainen van het bestuur zei: we zijn erg tevreden over de 

start van de campagne. We zullen de Faironika kudde in Zweden zo snel mogelijk 

uitbreiden. 

 

Frankrijk 

In Frankrijk vergezelden de zusjes van Faironika de zuivelboeren van de 

Organisation des producteurs de lait (OPL) naar een groot winkelcentrum in Parijs. 

Jean Louis Naveau, voorzitter van de OPL, vertelt: “Onze activiteiten waren een 

groot succes. Media en consumenten kwamen bijeen op het station St. Lazare. Er 

waren zo’n 60 melkveehouders uit het 

hele land gekomen om van de 

gelegenheid gebruik te maken om de 

noodzaak aan te tonen van de 

kostendekkende melkprijs. We hebben de 

consumenten het grote verschil tussen 

producenten en consumentenprijzen 

duidelijk laten zien: binnen een paar uur 

tijd hebben wij 200 kg kaas, een 100 

potten Yoghurt en 50 pakken melk tegen 

kostprijs verkocht. Rechtvaardige prijzen voor de melkveehouders betekenen niet 

noodzakelijkerwijs enorme prijsstijgingen voor de consument. Onze levensgrote 

kunstkoeien waren een geweldige verrassing. Je komt nu eenmaal niet elke dag een 

koe tegen boven aan de roltrap! De Justine’s, in de kleuren van de Franse vlag, 

belichaamden de eis van de Europese melkveehouders voor ‘rechtvaardige melk’. 

Drie TV zenders benutten de gelegenheid om interessante opnamen te maken. De 

OPL wordt zichtbaar groter door een groeiend aantal nieuwe leden. Ons volgende 

optreden zal binnenkort volgens plan plaats vinden in een grote supermarkt”. 

België  

Ook in België was de pers ter plaatse. Maar 

Faironika had hier ook nog een ander effect. 

Vertegenwoordigers van de Belgian Dairy Board 

(BDB) vanuit het hele land waren aanwezig en 



 

waren zeer onder de indruk van de overtuigende wijze waarop Faironika haar 

boodschap overbracht. Ze gingen naar huis met een concreet gezamenlijk beeld van 

de Belgische en Europese melkveehouders. 

Dat beeld willen ze nu overbrengen aan collega’s en de consumenten in hun regio’s. 

Faironika heeft ook de BDB gepromoot op extern niveau: verschillende kranten 

deden gedetailleerd verslag over de BZB na de persconferentie.  

 

Oostenrijk 

De ‘Europese melkveestapel voor een rechtvaardige melkprijs’ was een compleet 

succes voor de melkveehouders in Oostenrijk. Walter Stadlober rapporteert:  

“Wij zijn trots op de prestaties van onze collega’s in de EMB, die met hun Faironika’s 

in de nationale kleuren lieten zien dat de melkveehouders in Europa één taal 

spreken: De boeren moeten een rechtvaardige prijs krijgen!  Hier in Oostenrijk zijn wij 

erg tevreden over de aandacht van de media voor de gebeurtenissen van deze dag”. 

Het grootste dagblad de Kronenzeitung, en vele andere versloegen de 

persconferentie. In sommige gevallen waren er zelfs artikelen met foto’s van de 

activiteiten in Parijs, België, Luxemburg en Zweden etc. De komende weken kan 

men uitgebreide verslaggeving verwachten in de 

landbouwpers aangezien er ongeveer 20 journalisten 

bij de persconferentie waren. De IG-Milch is ook erg 

verheugd dat de campagne een positieve weerklank 

heeft gevonden onder de melkveehouders die nog niet 

georganiseerd zijn in de IG-Milch. “Dit versterkt onze 

organisatie enorm en is een grote stap vooruit naar het 

bundelen van de inspanningen van de melkveehouders voor een rechtvaardige 

melkprijs. Er worden op dit moment ongeveer 30 manifestaties hiervoor gehouden in 

Oostenrijk”.  

 

Duitsland 

In Duitsland bestaat de kudde uit 16 levensgrote Faironika’s geplaatst voor het 

parlementsgebouw in Berlijn. Ze schitterden in de zon en trokken de aandacht van 

journalisten en voorbijgangers. Iedere federale staat werd door 1 Faironika en 

tenminste 2 melkveehouders vertegenwoordigd. Onder het motto ‘100 % 

rechtvaardig, 100 % toekomst’ voerden de boeren campagne om de rijen te sluiten 

met de consumenten. “De consumenten hebben zeker de waarde van melk en van 

koeien als zodanig erkend”, zegt Romuald Schaber, voorzitter van de BDM.  “De 

bereidheid om meer te betalen hangt af van het feit of men zeker weet dat de 

prijsverhogingen de melkveehouders ten goede komt”. De succesvolle start van de 

campagne vond een goede weerklank bij de pers. De consumenten tonen veel 



 

begrip voor onze activiteiten 

voor melkprijzen op een 

niveau dat het voortbestaan 

van de melkveehouders 

verzekert; prijzen die in de 

media rechtvaardig worden 

geacht. Van Berlijn reisden 

de Faironika’s naar de 

verschillende federale staten 

om de boodschap van 

samenwerking tussen boer 

en consument te verspreiden. De komende weken zullen vele manifestaties 

gehouden worden, in de eerste plaats voor de melkveehouders, gevolgd door 

individuele creatieve activiteiten en de consumenten kunnen al uitkijken naar talrijke 

ontmoetingen met Faironika.  

 

Schotland 

Doris Robertson uit Schotland rapporteert: “Melkveehouders in Schotland zullen de 

Fair Milk campagne presenteren op woensdag 14 november 2007 op de Agricot, één 

van de UK beste landbouwshows. Deze wordt gehouden in het Royal Highland 

Centre, Ingliston, waar DFoS de melkveehouders en de politici zullen benaderen 

vanuit hun eigen stand. Dit jaar zullen er geen show demonstraties met levende 

dieren worden gehouden vanwege het risico van een epidemie; daarom hopen wij 

dat onze Schotse Faironika veel aandacht zal trekken“. 

 

Ierland 

In Ierland heeft de ICMSA een persverklaring uitgebracht met informatie over de 

Europese Faironika campagne. Voorzitter Jackie Cahill bracht zijn volledige 

goedkeuring voor de Fair Milk campagne tot uitdrukking. Nu, in het bijzonder, is het 

van groot belang de consumenten uit te leggen dat er geen echte voedselinflatie is. 

Sommige groeperingen in Ierland proberen de kwestie van de stijgende 

voedselprijzen te overdrijven. De Fair Milk campagne helpt om aan te tonen dat de 

producentenprijzen kostendekkend moeten zijn, maar dit heeft zeker geen 

plotselinge prijsstijgingen voor de consument ten gevolge. Deze week maakt de 

ICMSA een begin met een intensievere uitvoering van de Fair Milk campagne. Een 

van de eerste projecten bestaat uit voertuigen uitgerust met Fair Milk borden die door 

de straten van de steden zullen rijden. Hier ligt de aandacht op het bewaken van de 

kostendekkende melkprijs. De kwestie van flexibel leveringsbeleid is ook van groot 

belang. De komende paar weken reist Jackie Cahill als ambassadeur naar Engeland, 



Wales en Schotland om de mogelijkheden van de Fair Milk te demonstreren aan de 

melkveehouders aldaar.  

 

Denemarken 

In Denemarken hebben de Faironika’s voor grote opschudding gezorgd, zegt 

Christen Sievertsen van de LMD: 

Landsforeningen af Danske 

Maelkeproducenter (LDM). “Wij hebben 

een persconferentie voor de agrarische 

pers van Denemarken gehouden. 

Artikelen en foto’s in tijdschriften en op 

websites toonden hoe goed Faironika 

werd ontvangen. ‘Rechtvaardige prijzen 

voor melkveehouders’ was de algemene 

strekking van de publicaties. Na de 

persconferentie plaatste Niels Lund, voorzitter van de LDM, zijn koe naast de 

snelweg. Dit was aanleiding tot een levendige discussie op de website van een 

plaatselijk radiostation over het feit of de koe daar wel mocht blijven staan. En zo 

kwam de hele zaak herhaaldelijk op de televisie. De autoriteiten klaagden dat de koe 

illegaal was en een gevaar vormde voor het snelwegverkeer. Veel mensen waren 

vóór de koe en tegen het systeem. Maar enkele dagen later werd de koe verwijderd 

voor er verdere actie kon worden ondernomen. Ook werden er op verscheidene 

andere plaatsen in Denemarken koeien geplaatst en ook zij haalden de 

krantenkoppen. 

   

  

  

 


