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El cafè de comerç just
El comerç just és una altra forma de relació econòmica, capaç de desenvolupar un
comerç basat en criteris de treball digne, salaris justos i una eficàcia econòmica
al servei de les necessitats socials. Quan comprem cafè de comerç just creem
relacions comercials directes amb els productors, eliminant els intermediaris
innecessaris, fixant uns preus que els asseguren una mínima qualitat de vida i
que permeten autofinançar projectes socials en la zona, consolidant un procés
de producció respectuós amb el medi ambient. A més, la qualitat del cafè és molt
millor gràcies a les garanties que s’estableixen en la seva elaboració. Per això, el
consum de cafè de comerç just és una opció:

justa:

Perquè el consumidor paga el preu just que cobreix
el cost de producció del cafè i, alhora, garanteix
una retribució i condicions laborals dignes per al
productor.

responsable:

Com a consumidors tenim un paper bàsic en
la societat actual i la nostra responsabilitat
s’estableix mitjançant un consum crític i
constructiu que podem iniciar o completar amb el
cafè de comerç just.

ecològica:

Perquè un dels criteris d’elaboració d’aquest
tipus de cafè és el respecte al medi ambient en el
seu procés de producció.

alternativa:

Els productors de cafè de comerç just solen
treballar conjuntament formant associacions i/o
cooperatives autogestionades, en lloc de crear
empreses de tipus jeràrquic.

Sabíeu que...
... El cafè és, després del petroli, la matèria primera d’exportació més important
del món, la qual manté implicats a més de 25 milions d’agricultors de cafè, tot i
els pocs beneficis econòmics que n’obtenen, ja que més del 60% dels beneficis
generats van a parar a cinc multinacionals: Kraft, Suchard, Nestlé, Procter &
Gamble, Sara Lee i Tchibo.
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Què podeu fer?
Proveu les diferents opcions de cafè que us aporta el comerç just: el cafè
natural o soluble de Tanzània, el cafè biològic i tradicional de Colòmbia o
Cuba, el cafè aràbiga de Perú...trieu el que més us agradi substituint, a
casa vostra i a la vostra entitat, el cafè que no és de comerç just.
Comenteu al vostre botiguer habitual la possibilitat d’introduir cafè de
comerç just com un producte més a oferir, que millorarà qualitativament la
seva venda.
Sol.liciteu a la vostra entitat, equipament o lloc de feina, màquines de cafè
on el cafè sigui de comerç just.
Si participeu en una festa, sopar amb amics o qualsevol esdeveniment
similar porteu cafè de comerç just. D’aquesta manera, alhora que vosaltres
sou consumidors justos també faciliteu la divulgació de l’alternativa.
Contribuïu a les campanyes a favor del cafè de comerç just i per un comerç
internacional més just com a entitat, grup o particular.

Organitzeu activitats destinades a la difusió del cafè de comerç just dins les
vostres associacions.

Webs d’interès
Mapa de comerç Just Pam a Pam
http://www.pamapam.org/
El Bon cafè - Campanya de Setem
http://www.setem.org/site/cat/buencafe
Intermón - Oxfam
http://www.oxfamintermon.org/ca
Alternativa 3 - Productes de comerç just
http://www.alternativa3.com/ca/
Fairtrade Ibérica - Segell de comerç just
http://www.sellocomerciojusto.org/es/productores/cafe/
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

