
Existeix un comerç injust?

el comerç just

Al llarg de la història de la humanitat es van produir una sèrie de factors que van propiciar l'aparició del 
Comerç Just.

Quan els països del Sud (o anomenats també Tercer Món) van ser colonitzats, se'ls va imposar un 
sistema d'agricultura de monocultius, tot disminuint la plantació de productes de subsistència i propiciant 
una gran pèrdua de la cultura agrícola de la zona.

L'any 1989, a la Organització Mundial del Cafè es van trencar els acords que regulaven la quantitat 
que els països podien exportar i que regulaven els preus del cafè. Així, l'augment de la oferta de produc-
ció, l'estancament del consum i la pèrdua de qualitat van propiciar una caiguda molt gran dels preus del 
cafè.

Els preus del cafè no els decideixen els productors en relació als costos que tenen i els beneficis que 
volen guanyar, sinó que estan regulats per la Borsa de Nova York i Londres. Aquest preu ha caigut molt 
des de 1997, en molts casos més d'un 70%, preu que no arriba a cobrir ni tan sols les despeses de 
producció. 

El Deute Extern que pateixen molts països provoca una dependència dels països del Sud envers als 
països del Nord per l'entrada de divises de les exportacions.

A tot això cal afegir els sistemes comercials imposats pels països del Nord, com són els sistemes de 
protecció dels mercats del Nord, amb aranzels i subsidis, incloent a més a més la liberalització dels 
mercats del Sud.



sabies quE?

· El 80% del cafè es consumeix als països del Nord, mentre que el 20% restant ho fa als països del Sud.
       
· Mil milions de persones no poden satisfer les seves necessitats bàsiques.
       
· Entre el 65% i el 95% de les exportacions de diversos països africans depenen de les exportacions de 
cafè i cacau.
       
· 600 majors multinacionals controlen 50% de la producció industrial i el 20% de la producció mundial, 
inclosos serveis.
       
· Un 80% dels treballadors de la indústria tèxtil pateixen situacions de precarietat laboral i violació dels 
seus drets.
       
· Al món hi ha 250 milions de treballadors menors. Entre 170 i 175 pateixen les pitjors formes de treball: 
explotació, esclavitud

Les conseqüències d'aquests fets arriben a sectors i àmbits molt diversos.

Augment de la dependència de les exportacions: el risc dels monocultius aboca a la població a 
dependre de l'exportació, generant dependències fortes i perilloses respecte les fluctuacions dels preus o 
de la disminució de la demanda. El Deute Extern que molts països encara pateixen provoca una depen-
dència dels països del Sud a l'entrada de divises que prové de l'exportació.

Sobirania alimentària: degut a les grans plantacions de productes per exportar existeix un dèficit de 
productes de subsistència locals i dificultat de desenvolupar mercats interns. A més, la gran demanda de 
consum dels països del Nord provoca que un canvi d'aquets sistema cap a altres més sostenibles no és 
difícil.

Escolarització molt baixa: la greu situació econòmica que pateixen les famílies no els permet que els 
nens vagin a l'escola. A més, normalment estan lluny de les petites poblacions de camperols i això 
encara suposa una despesa més gran, ja que no hi ha gaires sistemes de transport i són costosos. Això 
també provoca una baixa formació agrària i menys qualitat i productivitat a les plantacions.

Maquinària obsoleta o inexistent: els camperols no disposen de sistemes per formar-se, ni informació 
sobre l'ús de pesticides ni productes químics. La situació precària i la falta de logística en què es troben 
no els permet comprar maquinària.

Al mateix temps, els productors no estan organitzats, viuen a zones aïllades i no disposen 
d’infraestructura per poder vendre el producte. A més, no coneixen el sistema fluctuant de preus ni el 
valor del cost de producció. Tot això els fa dependre dels intermediaris.

Tres quartes parts de la població d'Uganda, un dels principals proveïdors de cafè de l'Estat Espanyol, viu 
del cafè, depenent el 80% de la entrada de divises de la seva venda.
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què és el comerç just?

El Comerç Just és una relació comercial entre socis, basada en el diàleg, la transparència i el respecte, 
que busca una major justícia en el comerç internacional.

El Comerç Just contribueix al desenvolupament durable i sostenible proposant millors condicions comer-
cials als productors marginats, especialment del Sud, garantint els seus drets”, FINE 200.

Les organitzacions de Comerç Just (recolzades pels consumidors) estan compromeses activament i 
ofereixen el seu recolzament als productors, despertant la consciència pública i lluitant per canviar les 
normes i pràctiques habituals del comerç internacional.

L'impacte del consum de productes de Comerç Just al Nord és una eina de cooperació directe als països 
del Sud, per tal que ells mateixos es desenvolupin i millorin la seva qualitat de vida, a través d'un inter-
canvi comercial que respecta els Drets Humans i la Justícia Social.
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ELS PRINCIPIS DEL COMERÇ JUST

Al Comerç Just tots els camperols pertanyen a una cooperativa. S'uneixen de manera voluntària per dur 
a terme les diferents tasques administratives i de gestió de manera conjunta, on tothom té dret a vot.

Primer, a les diferents zones rurals s'ajunten en petites cooperatives, que s'anomenen de primer grau. 
Aquests cooperatives es solen agrupar en cooperatives de segon grau, organitzacions més grans que 
normalment es localitzen en zones de més fàcil accés.

Així aconsegueixen millors preus pel cafè, s'encarreguen de recollir i preparar els sacs per exportar, fan 
un control de qualitat i pre-financien el cafè.

Sense Explotació infantil
A totes les famílies de camperols, els nens sempre ajuden a les tasques del camp, però dins el Comerç 
Just no pot haver cap nen treballant a les terres patint explotació o condicions de vida indignes. A més, 
des de les cooperatives s'afavoreix l'accés a l'educació, a través de la inversió social dels beneficis del 
Comerç Just, atorgant Beques en molts dels casos.

Igualtat de gènere
Els homes i les dones tenen els mateixos drets i reben el mateix salari.

Respecte al Medi ambient
Un dels requisits del comerç just és la no utilització de productes químics i/o pesticides als camps, o en 
cas de necessitat extrema, utilitzar una agricultura integrada (solució, no prevenció). La formació agrària 
sobre aquests temes afavoreix que la major part dels camperols faci una agricultura biològica. A la 
mateixa vegada, els residus que genera el procés del cafè passa per un sistema de neteja d'aigües, amb 
què a la vegada s'aconsegueix abonament orgànic.

Relació comercial a llarg termini
El Comerç Just afavoreix les relacions comercials a llarg termini, que afavoreix que els camperols tinguin 
una estipulació de la producció que vendran cada any.

Pre-finançament de les compres
Per facilitar el procés d'exportació dels productes, les importadores de comerç just pre-financien una part 
o la totalitat de les compres. D'aquesta manera els camperols no han d'avançar diners abans de la 
transacció.
 
Producte de qualitat
El producte de comerç just té una màxima qualitat. La formació agrària i una millor gestió de la riquesa 
de les terres afavoreixen una bona collita. A més, existeixen uns mínims de qualitat requerits per poder 
vendre el producte al Comerç Just.

el comerç just



gràfica

La línia blava clara assenyala el preu just que té estipulat el Comerç Just. Quan el preu a borsa puja, el 
Comerç Just paga entre un 10 i un 15%, percentatge que les cooperatives han d'invertir en benefici 
social: despeses de la cooperativa, educació, sanitat, transport, etc.
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una mica d’història

el comerç just

El lema "Trade, not Aid" (comerç, no ajuda), va ser pronunciat per primera vegada a la Conferència de la 
UNCTAD (comissió de Nacions Unides pel Comerç i el Desenvolupament), a Ginebra el 1964. En aquell 
moment els països industrialitzats no valoraven els problemes del preu de les matèries primeres ni de 
l’obertura dels mercats, sinó que preferien oferir crèdits i ajuda al desenvolupament.

Durant els anys 60 va néixer la idea de les botigues "UNCTAD" per vendre productes del Tercer Món als 
quals se'ls dificultava la entrada als mercats europeus a través dels aranzels. L'objecte d’aquestes era 
protestar en contra del comerç internacional i de la repartició desigual de la riquesa.

Al 67, una organització dels Països Baixos anomenada S.O.S Wereldhandel va començar a importar 
artesanies de diversos països del Tercer Món i a vendre-les a través de l'Esglèsia o grups solidaris. Les 
"botigues solidàries" van començar a créixer per Europa als anys 70', i cap als anys 80' es van començar 
a introduir altres productes alimentaris, a millorar la qualitat i a aconseguir comandes regulars i a llarg 
termini.

L'any 1995 va ser el començament al nostre país de la Coordinadora de Comerç Just que agrupa fins a 
36 organitzacions de tot l’Estat, amb la finalitat comuna de donar a conèixer i practicar el Comerç Just. A 
més a més de les campanyes comunes de sensibilització, la Coordinadora és el punt de trobada i 
manteniment de la filosofia i criteris del moviment. A través de comissions, una junta directiva de periodi-
citat gairebé mensual i 2 assemblees l’any la Coordinadora manté una dinàmica molt viva i eficaç.

Com a punts importants destaquen la celebració del Dia Internacional del Comerç Just que se celebra el 
Maig de cada any i que la Coordinadora desenvolupa dins del marc que cada any aquest dia engloba el 
Comerç Just a nivell de tot el món i l’elaboració d'un informe sobre el Comerç Just com a memòria anual.

Com a estructura democràtica, agrupa tant a importadores como a grups locals, ONGs i botigues de 
Comerç Just.



Diferents segells que us podeu trobar

el comerç just

FLO
És un segell que certifica productes de comerç just, no entitats ni empreses.
Flo- Cert audita als productors, importadors i elaboradors, comprovants que es compleixin els 
requisits del Comerç Just.

WFTO
Es l’organització que agrupa productors i comercialitzadors, és garant i fa seguiment de les 
organitzacions, vetllant pel manteniment dels criteris i filosofia del Comerç Just. Certifica les 
organitzacions als països del Nord i del Sud.

Coordinadora Estatal de Comerç Just 
Agrupa les organitzacions de Comerç Just al país. Treballa en campanyes de Sensibilització i 
consciencia pública sobre el Comerç Just. Té forma d'Associació d’organitzacions i forma part 
tanmateix de WFTO.
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