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COMPRA RESPONSABLE DE JOGUINES
L’època de l’any en què es compren més joguines és durant les festes
d’hivern, en què infants i no tant infants esperen rebre multitud de regals,
principalment joguines. En qualsevol cas, sigui quan sigui que haguem
de comprar una joguina, és important que tinguem clars alguns aspectes
en el moment de comprar-les. Hem de fer una compra responsable que
tingui en compte aspectes com la seguretat de la joguina, el seu origen
o quina necessitat pretén cobrir la joguina en qüestió, a més de pensar
en els valors que aquella joguina transmet. Caldrà una bona selecció i
una implicació dels nens i nenes, ja que l’educació en el consum s’ha
d’iniciar des de la infància. Així doncs una bona elecció serà aquella
joguina que, entre altres coses, sigui:
educadora:

Una bona elecció de la joguina pot ser essencial
per garantir que els valors que transmet són justos,
solidaris, sostenibles. Per exemple, apostar per
jocs cooperatius o de treball en equip, pot ajudar a
emfatitzar el treball d’aquests valors en els infants.

justa:

Comprant joguines de comerç just garantirem que
els drets laborals de les persones que l’han elaborat
s’hauran respectat i que és respectuosa amb el medi
ambient.

sostenible:

Les joguines han d’estar fabricades amb productes
respectuosos amb el medi ambient

alternativa:

Davant l’allau de publicitat de joguines que molt sovint
no compleixen aquestes condicions o valors, fer una
compra racional i responsable de joguines fomenta
que els fabricants es plantegin els seus productes.

Sabíeu que...
... la publicitat de les joguines ha de respectar els valors cívics i
democràtics, ha de ser clara i no confondre els infants. Fins i tot
l’Asociación Española de Fabricantes de Juguetes té un codi deontològic
sobre l’ètica de la publicitat de joguines.
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Què podeu fer?
Anar a comprar les joguines a alguna de les botigues de comerç just
que tenim a la ciutat.
Reutilitzar joguines que estiguin en bones condicions o fins i tot
fabricar-ne de noves reutilitzant materials rebutjats.
Comprar i donar alguna joguina a alguna de les diverses campanyes
de recollida de joguines que s’organitzen en aquestes èpoques.
Ajudar i acompanyar el nen o la nena en el procés d’elecció de
la joguina, fent-li veure quines han de ser les prioritats a l’hora
d’escollir-la.
Com a entitat pots organitzar algun tipus de campanya que ajudi a
sensibilitzar sobre la compra desmesurada i irracional en èpoques
nadalenques.
Intentar evitar les joguines amb piles ja que són una gran font de
contaminació. Veure Pract. Sost. Num. 19

Adreces útils
Campanya Abacus
www.joguinasegura.coop
Guia de compra de joguines
www.edualter.org/material/juguete/joguines.htm
Joguines responsables
http://www.jugaia.com/ca/tipus-de-joguina/
Recomenacions de l’Agència Catalana de Consum a l’hora de comprar
joguines
http://consum.gencat.cat/recomanacions/recom_compra_joguines/
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

