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PRODUCTES DE COMERÇ JUST, AMB SUMMA JUSTÍCIA

E

l Magisteri de l'Església
fonamenta
el
dret
al
desenvolupament en la unitat
d'origen i destinació comuna
de la família humana; la
igualtat de totes les persones,
basada en la dignitat humana;
la destinació universal dels
béns; la integritat de la noció
de
desenvolupament;
la
centralitat de la persona i la
solidaritat.

N

o obstant açò, entre les
causes que determinen el
subdesenvolupament i la
pobresa es troba la dificultat
per a accedir al mercat
internacional. Per açò, la
Doctrina Social de l'Església
ens insta a establir un sistema
econòmic inclusiu i solidari
que canvie les regles del
comerç internacional oferint
als productors dels països del
Sud unes justes condicions
comercials i, en conseqüència,
millors condicions de vida.

E

n aquest model econòmic
solidari, el Comerç Just és un
element fonamental doncs es
preocupa del benestar social,
econòmic i ambiental dels
xicotets productors i que els
països desenvolupats del
Nord no marquen les regles
del joc obtenint el màxim

productes de Comerç Just per
diverses raons, entre altres:
a) no volem ser còmplices d'un
sistema en el qual 168
milions de xiquets (segons la
OIT) treballen forçosament.
b) el 20% de la humanitat (UE,
EUA, Japó i pocs països més)
controla el 84,7% del comerç
mundial (segons el PNUD).
benefici a costa dels països c) 8 homes posseeixen ja la
mateixa riquesa que 3.600
del Sud que són la font de
milions de persones, la
matèries primeres i mà d'obra
meitat més pobra de la
barata.
humanitat (segons Oxfam
Intermón).
l Comerç Just, en tant que
alternativa mercantil, també
ns rebel·lem consumint
gaudeix del suport de les
productes
de Comerç Just
Nacions Unides per ser un
perquè
volem
un altre món,
mitjà per a aconseguir els
amb un repartiment just de la
Objectius
de
riquesa, amb sous dignes per
Desenvolupament Sostenible,
a tots, sense persones
la finalitat del qual és acabar
treballant forçosament i sense
amb la pobresa, protegir el
que el desenvolupament dels
medi ambient, la pau i la
països del Nord es realitze a
prosperitat.
costa dels països del Sud.

E

P

er açò, en aquest mes en
què celebrem el Dia Mundial
del Comerç Just (veure el
revers), conscients del nostre
poder com a consumidors i
coneixedors de la importància
dels nostres actes quotidians,
seguint el lema d'enguany,
ens rebel·lem consumint

E

I

nspirats en el lema
d'Enllaça't per la Justícia
d'aquest mes, plantegem el
nostre consum com una
conversió personal, eclesial i
comunitària. Et rebel·les tu
també? En Càrites #Som
Comerç Just.

La cita
«Comprar és sempre un acte moral, i no solament econòmic »
(Papa Francesc, Laudato si’ 206)

Dia mundial del Comerç Just
Sota el lema #Somcomerçjust, les organitzacions de la CVONGD Setem CV, Càritas, Oxfam Intermón, La
Tenda de tot el Món, Ecosol, Petjades, Solidaritat Internacional PV i amb el suport de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació, els ajuntaments de València, Alacant i
Castelló i l'EMT, celebrem el Dia Mundial del Comerç Just a València, Alacant, Castelló de la Plana, Port de
Sagunt, Elda i Oriola.
El Dia Mundial de Comerç Just és una iniciativa de l'Organització
Mundial del Comerç Just (WFTO) que es celebra el segon dissabte
de cada mes de maig des de 2001. El seu objectiu és aconseguir
justícia en el comerç internacional, assegurant unes condicions
dignes tant de treball com de vida per als productors, de tal manera
que permeten superar la situació actual de pobresa i desigualtat,
present sobretot en països del Sud.
En aquest sentit s'han preparat activitats per a tota la família a fi de
sensibilitzar a la ciutadania sobre com el consum pot canviar el món
si s'actua amb consciència. Les activitats inclouran jornades lúdicfestives amb degustació i venda de productes de comerç just com a
xocolates, cafès, begudes, roba, cosmètics i artesania; tallers, jocs i actuacions infantils; exposicions i
música en directe. Anima't a vindre i participar de la Festa del Comerç Just! Ací pots veure l'horari de les
activitats que es faran el 28 de maig en la Plaça de l'Ajuntament a València. No t'ho perdes, vine i gaudeix!

PER A VEURE
El blog Càritas amb l'Economia Solidària mostra l'opció i
l'impuls que Càritas dóna a aquesta manera diferent d'entendre
l'economia, entroncant aquesta aposta en la seua missió de
promoure el desenvolupament integral de les persones i els
pobles, especialment dels més pobres i exclosos. Incorpora
experiències de comerç just, finances ètiques, empreses
d'economia social i consum responsable. Pot veure-ho en
http://caritasespanola.org/economiasolidaria/
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