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Resum 

si ets dona i treballes per a una organització de 
comerç just, tens quatre vegades més possibili-
tats d’assolir un lloc d’alta gerència, ser Ceo (Chief 
Executive Officer) o unir-te a la Junta Directiva que 
si treballes per a una empresa convencional. i és 
més, si ets una dona i treballes o produeixes per 
a una organització de comerç just, seràs reconegu-
da, se’t tindrà en compte, es respectaran els teus 
drets, seràs visible i la teva veu s’escoltarà. les em-
preses de comerç just han situat la igualtat de gè-
nere i l’apoderament econòmic de les dones entre 
els seu objectius principals, ja que consideren que 
mai no aconseguirem un desenvolupament soste-
nible si no aprofitem tot el potencial de les dones.

els membres de l’Organització Mundial de Comerç 
Just (WFTO, d’acord amb les sigles en anglès) són 
empreses verificades de comerç just.

Poden adoptar moltes formes, però totes elles 
funcionen d’acord amb un model comercial que 
prioritza les necessitats de les persones i del pla-
neta. són iniciatives socials, cooperatives, empre-
ses familiars i altres activitats amb fins socials que 
estableixen els objectius del comerç just com la 
seva missió principal.

Per fer aquest estudi, hem analitzat en particu-
lar la situació de vuit organitzacions de comerç 
just (dues organitzacions de desenvolupament 
comunitari, una unió cooperativa, una organitza-
ció no governamental, dues fàbriques i dues xar-
xes) de vuit països: Bèlgica, Xile, Equador, Etiòpia, 
Índia, indonèsia, Kenya i Nepal. el que tenen en 

comú aquestes organitzacions, com a membres 
de l’organització mundial del Comerç just, és la 
creença que el comerç just és un instrument de 
canvi i que totes elles tenen una funció comercial. 
Creuen que en posar en pràctica el comerç just són 
capaces d’apoderar les persones econòmicament 
desfavorides, especialment les dones, i donar-los 
l’oportunitat que es mereixen com a éssers humans 
en condicions d’igualtat. l’estàndard del sistema 
de garantia de l’Organització Mundial de Comerç 
Just els ajuda a fer-ho. no es tracta d’un sistema de 
certificació qualsevol, sinó d’una guia per a la mi-
llora contínua de la pràctica del comerç just, que té 
el suport de polítiques aprovades al llarg dels anys 
pels membres en les assemblees generals anuals.

Com hem vist en el nostre primer informe sobre 
la igualtat de gènere i els drets de les dones en els 
llocs de treball, la desigualtat a tot el món és cada 
vegada més elevada. Les dones pateixen explota-
ció, violència i abusos tant en el lloc de treball com 
fora, treballen moltes hores a canvi d’una remu-
neració baixa sense ser conscients dels seus drets 
i són víctimes constants de la discriminació. El co-
merç just demostra que és possible fer activitats 
comercials sense la necessitat d’explotar la força 
laboral, i que apoderar les dones, conscienciar-les 
dels seus drets legals i donar-los oportunitats de 
lideratge en tots els àmbits pot millorar el ren-
diment empresarial. la revitalització de les tèc-
niques tradicionals i la recerca de mercats per als 
productes propicien el reconeixement positiu del 
paper de la dona en les seves comunitats i milloren 
la seva situació i autoestima.
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QUÈ éS UNA ENTiTAT DE COMERÇ JUST?

El comerç just constitueix la identitat d’una organització de comerç just. Això implica un compromís 
total tant amb els 10 principis del comerç just com amb la seva missió principal. els membres de 
l’Organització Mundial de Comerç Just són avaluats pels seus companys i companyes i se sotmeten 
a una auditoria independent per confirmar aquest fet. Com a membres de l’organització mundial 
de Comerç just, també reben el nom d’organitzacions de Comerç just. l’estàndard de Comerç 
Just examina cadascun dels aspectes d’una activitat i confirma si realment es tracta d’una entitat 
de comerç just. L’Organització Mundial de Comerç Just verifica que tot el negoci i els sistemes de 
gestió de les seves cadenes de subministrament han adoptat el comerç just. Consegüentment, 
aquestes empreses poden centrar-se en l’apoderament dels productors i productores, els 
treballadors i treballadores i les seves comunitats en general. Aquest informe també mostra que 
són més eficaces a l’hora d’apoderar a les dones.

En les organitzacions de comerç just, el nivell de lideratge de les dones és més elevat que en les 
empreses convencionals. Les dones de les entitats de comerç just tenen quatre vegades més 
probabilitats d’ocupar càrrecs directius que les dones que treballen en empreses convencionals.
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Bones pràctiques en les organitzacions  
de comerç just

independentment de les circumstàncies que tin-
guin, que podrien ser molt diferents, les organit-
zacions de comerç just estan d’acord en el fet que 
la pràctica de comerç just més idònia pel que fa 
a equitat de gènere combina sis elements fona-
mentals:

1. educació, sensibilització i apoderament per 
a les dones, i per a dones i homes en el seu 
conjunt2.

2. Donar a les dones (així com als homes) opor-
tunitats de lideratge en tots els nivells de les 
organitzacions de comerç just, ja sigui en 
una fàbrica o en un entorn menys formal, ru-
ral o en una vila, com a membres i líders de 
col·lectius de dones.

3. donar a les dones l’oportunitat de participar 
en la presa de decisions de les seves organit-
zacions i comunitats.

4. Proporcionar la mateixa remuneració per la 
realització d’un mateix treball; remuneració 
justa en totes les situacions.

5. Promoure el comerç just de qualsevol manera 
possible.

6. desafiar els estereotips arrelats i les conven-
cions socials tradicionals. 

Reptes
totes les organitzacions de comerç just han de 
complir els deu principis del Comerç Just i els 
requisits de l’Estàndard del Sistema de Garan-
ties, per així millorar contínuament el seu rendi-
ment i demostrar que realment fan el que diuen 
fer. Això és difícil, ja que hi ha molta gent arreu 
del món disposada no solament a criticar el co-
merç just perquè consideren que és una aspira-
ció poc realista, poc «sincera» i un negoci amb 
ànim de lucre i forces de mercat convencionals, 
sinó també a denunciar la més mínima infracció 
dels criteris de conformitat amb l’estàndard. Les 
organitzacions de comerç just han de fer front 
a aquests reptes. Vivim en un món que es tro-
ba molt lluny de ser perfecte, en el qual les do-
nes són les que més pateixen discriminacions de 
tota mena. El gran desafiament és treballar amb 
consumidors de tot el món perquè compren-
guin més bé les condicions de treball i de vida 
de les dones i homes que cultiven i fabriquen els 
productes que adquirim. d’aquesta manera, po-
drem impulsar canvis en el comportament de les 
persones, els governs i les empreses. Canvis que 
són necessaris si tenim una mínima esperança 
d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible de les Nacions Unides.
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2. És important esmentar l’excel·lent metodologia GALS (Gender Action Learning System) desenvolupada per Oxfam Novib, que utilitza el dibuix com a eina perquè homes i dones puguin 
considerar, junts i separadament, quin treball fan cada dia, qui guanya diners per quina activitat i com s’utilitzen aquests diners. Això pot resultar molt efectiu a l’hora de canviar mentalitats 
arrelades.
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Què està fent el comerç just per aconseguir 
l’equitat i la igualtat de gènere en els llocs  
de treball?

tant l’organització mundial del Comerç just com 
Comerç just internacional, que són els principals 
organismes de coordinació del comerç just, estan 
treballant activament per aconseguir la igualtat 
de gènere en el seu si. El 2016, la WFTO va llançar 
una nova política de gènere. Això obliga les or-
ganitzacions del comerç just a prendre mesures 
concretes per garantir la igualtat de gènere en 
aquestes organitzacions i ofereix directrius sobre 
com fer-ho. només podrem avançar cap al des-
envolupament sostenible si dones i homes estan 
plenament capacitats.

Què significa això exactament per a les organit-
zacions de comerç just? Amb aquesta política, 
l’organització mundial del Comerç just interna-
cional pretén millorar la situació de les dones en 
totes les nostres organitzacions, les nostres re-
lacions comercials i els nostres esforços de pro-
moció. Els sis objectius d’aquesta política tracten 

a la política de Gènere de l’Organització Mundial de Comerç Just aprovada el 2016, utilitzem les 
següents definicions d’igualtat de gènere i equitat de gènere elaborades per Oxfam Austràlia per 
a la seva política d’incorporació de l’enfocament de gènere de l’any 2011:

Equitat de gènere: El procés de ser just amb les dones i els homes sense que es tingui en compte 
el sexe o la identitat de gènere, la qual cosa pot implicar diferents intervencions específiques en 
matèria de gènere; l’equitat condueix a la igualtat.

Igualtat de gènere: L’accés igualitari de dones i homes als drets, les oportunitats, els recursos i les 
recompenses i al mateix nivell de dignitat i respecte. Això no vol dir que dones i homes siguin iguals, 
sinó que els seus drets i les seves oportunitats no han d’estar regits o limitats pel fet d’haver nascut 
amb sexe femení o masculí.

d’abordar el problema involucrant tant dones com 
homes en la implementació del principi número 6.

Es reconeix així que, en el passat, a les dones se’ls 
ha negat tota mena d’oportunitats i s’adopten me-
sures perquè se’ls escolti i puguin participar en la 
presa de decisions i el lideratge de les nostres or-
ganitzacions, entre d’altres. També volem posar fi 
als actes de violència i abús contra dones i nenes, 
reconèixer el seu treball en la cadena de submi-
nistrament i implicar-les en el procés de canvi 
que recomana el document de la política.

l’organització mundial de Comerç just compta 
amb un sistema de garantia. Això requereix que 
els seus membres s’autoavaluïn cada dos anys en 
funció dels criteris de conformitat establerts en 
els deu principis de comerç just. els seus informes 
són revisats per l’organització mundial de Comerç 
Just i avaluats per un visitant i un auditor extern.

el principi relatiu al gènere és el número 6: Com-
promís amb la no-discriminació, l’equitat de gè-
nere i la llibertat sindical. s’hi afirma el següent: 
«les organitzacions de comerç just han de tenir 
una política i un pla definits per promoure una 
igualtat de gènere que garanteixi que tant do-
nes com homes puguin accedir als recursos que 
necessiten per ser productives, i tinguin la ca-
pacitat d’influir en un entorn més ampli en ma-
tèria de polítiques, reglamentació i institucions 
que condicionin el seu sosteniment i les seves 
condicions de vida. les constitucions i els regla-
ments de l’organització permeten i possibiliten 
que les dones es converteixin, per dret propi, en 
membres actives de l’organització, i que assumei-
xin posicions de lideratge en l’estructura de go-
vern. quan les dones treballen en l’organització, 
fins i tot quan es tracta d’una feina no regula-
da, reben el mateix salari per la mateixa feina. 
L’organització reconeix el ple dret de la dona a 
l’ocupació i es compromet a garantir que rebi 
totes les prestacions legals que li corresponen. 

L’organització també té en compte les necessi-
tats especials de salut i seguretat de les dones 
embarassades i en període de lactància».

en definitiva, els criteris de conformitat mesuren 
fins a quin punt es compleixen els requisits de 
l’estàndard.

El programa de Gènere de Comerç Just interna-
cional promou la igualtat de gènere i permet a 
dones i homes accedir als beneficis de comerç 
just en igualtat de condicions. Reconeixen que la 
desigualtat de gènere continua sent una enorme 
barrera per al desenvolupament humà arreu del 
món. També estan treballant per combatre les re-
lacions de poder desiguals entre dones i homes, 
en desafiar les normes i estructures socialment 
acceptades, i a més compten amb requisits espe-
cífics en els seus estàndards per tal de prevenir la 
desigualtat de gènere.

Res d’això no és fàcil.
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El Comerç Just advoca 
per la igualtat de gènere i 
l’apoderament de la dona
Al centre del comerç just, hi ha el compromís 
amb la igualtat de gènere i la no-discriminació. 
Com hem vist, el principi número 6 del comerç 
just obliga les organitzacions de comerç just a 
garantir el compliment d’aquest principi al llarg 
de les seves cadenes de subministrament, a 
comptar amb una política per promoure la igual-
tat entre homes i dones i a oferir el mateix sou 
per la mateixa feina.

el nostre estudi sobre la igualtat de gènere en el 
comerç just permet fer una ullada al lideratge de 
les dones en aquestes organitzacions. El comerç 
just està encapçalant el camí cap a la igualtat de 
gènere i l’apoderament de la dona, animant les 
dones a ocupar llocs de presa de decisions i de 
lideratge en les seves organitzacions. els mem-
bres de l’organització mundial de Comerç just 
mostren una visió d’un futur en què el lideratge 
de les dones és ja una realitat.

per què és important ara la 
igualtat de gènere?

El desenvolupament sostenible exigeix   que hi 
hagi igualtat de gènere. sabem que l’apoderament 
de la dona és fonamental per afrontar problemes 
mundials com la pobresa i la fam. Quan les dones 
ocupen el lloc que els correspon com a iguals en 
la societat, l’economia i el lloc de treball, el nos-
tre món es converteix en un lloc millor.

es tracta d’un assumpte urgent i no hi ha motius 
per continuar retardant l’adopció de mesures. Ne-
cessitem que el món dels negocis accepti el lide-
ratge de les dones i posi èmfasi en l’apoderament 
de treballadores i productores. Les empreses de 
comerç just d’arreu del món ens estan demos-
trant que és possible fer-ho.

Per què és tan important aquesta qüestió? per-
què és als consells d’administració on es prenen 
les decisions importants que després regeixen 
els negocis, i és aquí on la veu de les dones ha de 
ser escoltada. El Consell d’Administració és on 

12%

24%

9%

51%

54%

52%

EMpRESES 
 CONvENCiONALS dones al Consell  

d’administració

dones Ceo (directores)

dones en alts càrrecs

MEMBRES DE L’ORGANiTzACió  
MUNDiAL DE COMERÇ JUST

UNA viSTA RÀpiDA: DONES EN EL COMERÇ JUST

parlem de les cadenes de 
subministrament

L’expressió «cadena de subministrament» desig-
na totes les baules necessàries perquè un produc-
te passi de la persona agricultora o treballadora 
a la consumidora. Hi ha moltes baules en una ca-
dena de subministrament convencional i cada una 
té un cost financer. les convencions econòmiques 
diuen que qui vengui al preu més baix serà el que 
més vengui.

la manera d’aconseguir-ho és pagar tan poc com es 
pugui a les persones treballadores i trobar maneres 
perquè aquestes produeixin més en menys temps 
(potser invertint en noves tecnologies que reduei-
xin el nombre de treballadors necessaris i, per tant, 
hi hagi menys salaris a pagar). Els agricultors i al-
tres treballadors estan tan lluny del consumidor 
que han de vendre els seus productes a un preu 
tan baix que sovint no cobreix els costos de pro-
ducció i els manté en la pobresa.

3. Catalyst (Workplaces that work for women), estudi de l’any 2005 que examina els estereotips que obstaculitzen de manera alarmant l’avenç de les dones en el món laboral.
4. Conversant amb Carol Wills.

resideix el poder. amb tot, és molt comú que els 
estereotips de gènere afectin també els càrrecs 
directius més alts. les dones «cuiden» mentre 
que els homes «assumeixen el comandament»3. 
Willington Wamayeye, l’aleshores gerent General 
de la Cooperativa de Cafè gumutindo a mount el-
gon, uganda, va afirmar4 el següent sobre el pri-
mer ascens de dones a la junta directiva:

«Al principi es van quedar en silenci. Després es 
van enlairar com si fossin avions. Més tard, quan 
van tornar a casa, van explicar a tothom el que 
s’havia discutit i decidit (mentre que els homes 
tendeixen a guardar-se la informació)».

Les dones haurien de tenir llocs de representa-
ció en els consells d’administració d’arreu del 
món perquè representem el 50% de la població 
i tenim molt a dir. La diversitat d’opinions en els 
consells és positiva i condueix a prendre millor 
les decisions. 
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les organitzacions de comerç just capgiren aquest 
model econòmic amb l’objectiu de reduir la dis-
tància entre la pagesia, les treballadores i treba-
lladors i el mercat. Per a això, s’encarreguen de 
conèixer els proveïdors i de comprar de la mane-
ra més directa possible, reduint així el nombre de 
baules (i els costos) en la cadena de subministra-
ment. Això els permet pagar un preu just pels pro-
ductes i mantenir-se competitius en el mercat.

Comerç Just internacional estableix preus mínims 
per a certs productes bàsics (com el cafè, el te i 
el cacau) que garanteixen que els agricultors co-
breixin els costos de producció i tinguin prou ex-
cedents perquè les seves famílies gaudeixin d’un 
nivell de vida decent.

L’Organització Mundial de Comerç Just requereix 
que se’ls pagui, si més no, el salari mínim als tre-
balladors i productors, i que totes les organitza-
cions comerç just facin tot el possible per pagar el 
salari mínim a la seva localitat.

“Transforming Lives” 
(Transformar vides), un taller 
sobre gènere

a l’assemblea general de l’organització mundial 
del Comerç just celebrada a delhi, índia, el no-
vembre de 2017, es va desenvolupar un taller 
sobre gènere anomenat «transforming lives – 
The impact of the WFTO and its Gender Policy» 
(Transforma vides – L’impacte de la WFTO i la seva 
política de gènere) es va portar a terme a la Con-
ferència Mundial de la WFTO celebrada a Delhi, 
índia, el novembre de 2017.

Rahan Kabir de l’organització Hathay bunano, de 
Bangla Desh, va resumir-ne l’impacte així: 

«La contribució d’Oxfam Magasins du Monde, 
Bèlgica, ha demostrat que la política de gènere 
de l’organització mundial de Comerç just ha es-
tat el motor de les campanyes de promoció. el 

missatge era que, quan es defensen unes con-
dicions de treball decents, el comerç just ajuda 
a apoderar les dones, i aquestes són: «Tenir» 
(l’element econòmic d’apoderament, la millora 
de les condicions de vida materials i el benestar i 
una de les formes de dotar-les de la capacitat de 
prendre decisions); «Conèixer» (coneixement i ha-
bilitats pràctiques); «voler» (poder interior: força 
psicològica, confiança i autoestima, així com capa-
citat i voluntat de triar el seu futur), i «poder» (po-
der de prendre decisions i reposicionar-se en les 
relacions de poder).

les mesures adoptades amb els associats de 
l’índia i bangla desh van incloure jocs de rol, 
cançons, activitats en grup, obres de teatre al 
carrer, tallers de comerç just i sensibilització so-
bre qüestions de gènere, pintura corporal i exhi-
bicions. a bèlgica es van organitzar tallers sobre 
la desigualtat de gènere amb adults voluntaris, 
treballadors, dones i homes analfabets, i aturats i 
dones d’origen estranger.

El principal repte al qual ens enfrontem és que 
els drets laborals de les dones europees es 
veuen amenaçats, la qual cosa implica més risc 
per als drets laborals de les dones al sud. El que 
es necessita és més col·laboració per fomentar 
la solidaritat nord-sud, sud-sud i nord-nord.»

Sujata Goswami de Sasha a Calcuta, Índia, va 
parlar de com la política ajuda una organitza-
ció de Comerç just, ja molt compromesa amb 
l’apoderament de les dones, a millorar encara 
més. Ajuda a orientar l’actuació de l’organització, 
i també la fa responsable dels seus actes. és el re-
sultat d’entendre que la desigualtat entre homes 
i dones està profundament arrelada i es manifes-
ta en diferents formes en la discriminació contra 
les dones. «el que necessitem són esforços deci-
dits i continus per aconseguir un entorn equilibrat 
tant pel que fa a organització com en la coopera-
ció amb els associats sobre el terreny. l’elaboració 
i l’adopció d’una política de gènere suposa un 

compromís amb aquests esforços i condueix a la 
sensibilització en qüestions de gènere».

Els elements fonamentals de l’èxit són el com-
promís entre els líders d’una organització, tenir 
una figura «pionera» de la política de gènere amb 
estatus, influència, experiència, visió estratègica, 
treballar per aconseguir objectius realistes i asso-
libles, i visibilitzar l’èxit a través de la presentació 
d’estudis que reflecteixin els avenços per mitjà de 
resultats i xifres.

pieter Swart de Turqle Trading, Sud-àfrica, va par-
lar del repte que suposa la discriminació de gène-
re entre persones del mateix sexe al seu país, que 
compta amb una legislació i una normativa formi-
dable pel que fa a igualtat de gènere, però en el 
qual és extremament difícil canviar la mentalitat i 
el comportament tradicionals.

La legislació i els reglaments requereixen que els 
òrgans públics i privats elaborin i apliquin plans 
i mesures per promoure l’apoderament econò-
mic de la dona; promoguin l’accés de la dona a les 
oportunitats econòmiques i educatives i als recur-
sos productius; augmentin l’accés al finançament, 
l’adquisició, els drets sobre la terra i el desenvolu-
pament de les aptituds tècniques, sobretot les ap-
tituds i la capacitat d’iniciativa empresarial de les 
dones,; i facilitin les oportunitats laborals i l’accés 
de les dones als mercats.

s’estan fent grans esforços per facilitar l’assoliment 
d’una forma de vida sostenible i un treball digne 
per a les dones de les zones rurals, principalment, 
però no exclusivament, en l’agricultura. També 
es vol integrar l’enfocament de gènere en els 
programes de reforma agrària per tal d’assegurar 
que hi hagi més terres en mans de dones, i que 
s’adquireixin les aptituds i els recursos financers 
necessaris per a l’ús productiu de la terra, i assegu-
rar que les dones estiguin representades de ma-
nera igualitària i puguin gaudir d’una participació 
significativa en els consells tradicionals.©
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Els casos pràctics

sis organitzacions de comerç just (Creative Handi-
crafts, Índia; Fundació Chankuap, Equador; Fun-
dació Chol Chol, Xile; Machakos Cooperative 
Union, Kenya; Oxfam Magasins du Monde, Bèl-
gica, i Sabahar, Etiòpia) i dues xarxes de comerç 
just (Grup Comerç Just Nepal i Fòrum Comerç 
Just indonèsia) van mostrar casos pràctics per 
elaborar aquest estudi.

tres regions de l’organització mundial de Comerç 
Just van exposar les seves descobertes pel que fa a 
la situació de les organitzacions de comerç just, així 
com les seves bones pràctiques i reptes en matèria 
de gènere.

Com contribueixen les organitzacions de co-
merç just al desenvolupament sostenible? Hi 
ha nombroses citacions de treballadores. Aquí 
tan sols s’inclou una mostra de la gran quantitat 
d’informació que contenen els casos pràctics, dis-
ponibles a l’organització mundial de Comerç just.

ÀSiA

Un estudi fet a 18 països5 de l’Àsia Oriental, sud-
oriental i meridional ha assenyalat que «el comerç 
just és una plataforma, dirigida a organitzacions i 
individus, que promou el desenvolupament deli-
berat, estratègic i sostenible de la dona, i s’esforça 

per canviar les percepcions de gènere de la socie-
tat. La igualtat de gènere beneficia les dones que 
es dediquen a la producció, les petites empreses 
dirigides per dones i el desenvolupament general 
d’una societat justa. Busca donar poder a les do-
nes abordant les bretxes que la legislació estatal 
neoliberal i el sector privat amb ànim de lucre no 
prioritzen».

La capacitat de creixement econòmic d’un país 
es veu obstaculitzada quan no s’inverteix prou en 
la contractació de dones. el comerç just aborda 
aquest problema «garantint que les dones de tots 
els nivells participin activament i eficaçment en 
l’economia, ja sigui en països de baixos ingressos 
del sud d’Àsia o en països d’alts ingressos de l’est 
d’Àsia».

«Els deu principis del comerç just ajuden les do-
nes a totes les etapes de la cadena de subministra-
ment»6. aquests principis, recollits en l’estàndard 
que tots els membres garantits de l’Organització 
Mundial de Comerç Just han de complir mitjançant 
un procés de millora contínua, garanteixen que les 
dones agricultores, treballadores i productores 
tinguin les mateixes oportunitats que els homes 
per participar en la força laboral.

tres casos pràctics d’àsia (Creative Handicrafts de 
l’índia, grup Comerç just nepal i fòrum Comerç 
just indonèsia) corroboren aquestes bones pràc-
tiques.

Creative Handicrafts

el principal objectiu de Creative Handicrafts 
és l’apoderament de la dona. fundada el 1984, 
Creative Handicrafts s’ha convertit en una orga-
nització que produeix peces d’alta qualitat que 
són exportades a compradors de comerç just i 
convencionals d’arreu del món. 270 dones tre-
ballen a temps complet. el volum de facturació en 
el període 2016-2017 va ser d’aproximadament 
1,7 milions de dòlars americans. la meitat dels 
membres del Patronat són dones treballadores, 
la resta són especialistes externs. La proporció 

5. Armènia, Bangla Desh, Cambodja, Xina, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Japó, Corea, Laos, Malàisia, Nepal, Pakistan, Filipines, Sri Lanka, Taiwan, Tailàndia i Vietnam.

6. Totes les citacions de la secció anterior procedeixen de l’Informe d’Investigació de Gènere de WFTO-Àsia.

LES BONES pRÀCTiQUES DE COMERÇ JUST A ÀSiA ES pODEN 
RESUMiR AiXÍ:

• apoderar les dones mitjançant el suport de cicle complet a la producció de comerç just.

• enfortir l’enfocament de gènere des del si del moviment de comerç just.

• Reconèixer i preservar la saviesa tradicional de les dones.

• apoderar els homes perquè promoguin l’equitat de gènere.

• apoderar les dones més marginades, incloent-hi les dones de zones rurals.

• enderrocar els estereotips mitjançant la participació en el sector de l’economia social.

• Apoderar les dones tant en la família com en la comunitat.

de dones i homes a la junta directiva és de 9:1. 
«Gràcies a l’experiència de Creative Handicrafts 
sabem que la participació de les dones en el Con-
sell Directiu ajuda a prendre decisions en sinto-
nia amb les seves necessitats... També són font 
d’inspiració».

el 90% del personal de Creative Handicrafts són 
dones i el 95% dels llocs de direcció estan ocu-
pats per dones. es contracten dissenyadores, co-
mercials i treballadores socials... «Les dones que 
demostren la seva destresa i excel·lència són 
ascendides a rangs més alts, com ara gerents a 
càrrec de la producció, patronistes, formadores, 
etc. aquesta progressió és un aspecte molt po-
sitiu i és encoratjador que estigui associat amb 
Creative Handicrafts».
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Rinku mishra, una treballadora de Creative Handi-
crafts, diu: «vaig veure que aquí les dones tre-
ballaven en tots els àmbits com a supervisores, 
dissenyadores o directores de producció. Em vaig 
preguntar com era possible que sempre em di-
guessin que una dona no podia arribar a ser res. 
De seguida, em vaig convertir en una bona sas-
tressa. Ara soc capaç de mantenir-nos, a mi i a 
la meva filla, i fins i tot d’ajudar els meus pares. 
Ja no parlen d’enviar-me amb el meu marit i els 
meus sogres. No penso tornar-hi. La meva con-
fiança com a dona va a més. Aquí vam rebre cons-
tantment formació sobre qüestions d’igualtat de 
gènere i violència de gènere. per primera vegada 
a la vida, sento que algú m’entén».

a Creative Handicrafts destaquen diferents pràcti-
ques de comerç just:

quan l’actual govern de l’índia va posar fi a la pòlissa 
estatal d’assegurança mèdica per als artesans, Crea-
tive Handicrafts va establir el seu propi Arogyanidhi 
(Fons Mutu de Salut) en què totes les treballadores 
i les seves famílies s’hi poden inscriure per poder 
ser ateses en cas d’emergències mèdiques.

molts nens i nenes de l’índia no poden acabar els 
estudis a causa de la situació de pobresa absolu-
ta de les famílies. Creative Handicrafts cobreix les 
despeses educatives de dos fills de cada una de 
les treballadores, donant preferència a les nenes.

la llei de fàbriques de 1948 del govern de l’índia 
obliga totes les empreses a tenir una llar d’infants, 
però la majoria no la compleixen. Creative Han-
dicrafts ha obert una llar d’infants a prop dels 
grups cooperatius de dones i del centre de forma-
ció. atén infants entre 6 mesos i 16 anys. Porten 
els infants a l’escola i també els recullen, els aju-
den amb els deures i els proporcionen aliments 
nutritius. animen les mares a alletar els seus na-
dons a intervals regulars. Creative Handicrafts 
proporciona tres mesos de baixa per maternitat 
remunerada a les mares primerenques.

BONES pRÀCTiQUES CREATivE HANDiCRAFTS:
• Adquisició d’habilitats: Creative Handicrafts recluta dones no qualificades i desfavorides 

dels suburbis de bombai. Reben quatre mesos de formació abans d’ascendir a un dels grups 
cooperatius com a membres i empleades. 

• Seguretat laboral: les treballadores de Creative Handicrafts són contractades durant tot l’any 
i gaudeixen de seguretat laboral, al contrari del que passa amb la majoria dels treballadors 
de la indústria mundial de la confecció. aquesta indústria es caracteritza per la contractació 
estacional, els acomiadaments i les contractacions constants, la baixa forçada no remunerada 
durant els períodes de baixa activitat i la imposició d’hores extraordinàries quan hi ha 
comandes. l’estat gairebé no regula aquesta situació

• Grups d’Estalvi i Crèdit: A les persones pobres, especialment les dones, els resulta molt difícil 
obtenir un préstec d’un banc a causa de la falta de garanties i estalvis. sovint, recorren a 
prestadors que els cobren interessos molt alts (és habitual el 60-120% anual). Creative 
Handicrafts ha creat Grups d’Estalvi i Crèdit per als seus treballadors i treballadores, cada 
un amb 10 membres. Tots els mesos, cada dona estalvia una quantitat fixa i pot demanar un 
préstec fins a tres vegades la quantitat que ha estalviat. 

• Fons per al Benestar Social: El Fons de previsió dels Empleats de l’Índia (ePf, d’acord amb 
les sigles en anglès) és un pla de pensions obert als empleats assalariats. les modificacions 
introduïdes recentment en el pla fan que la majoria dels treballadors de la indústria de la 
confecció ja no puguin acollir-s’hi. Creative Handicrafts disposa d’un fons per al benestar social 
per a cada treballadora. Es dedueix i s’estalvia el 10% del salari de cada dona i l’organització 
aporta un 10% addicional. La quantitat total estalviada s’entrega a la dona quan es jubila o 
canvia de feina. 

• Salaris justos i repartiment de beneficis: una investigació feta l’any 2017 per l’Organització 
internacional del Treball va revelar que més de la meitat del sector de la confecció de l’Índia té 
una remuneració inferior al salari mínim.

les treballadores de Creative Handicrafts treballen a preu per peça, i guanyen un sou mensual 
d’acord amb el nombre de peces que cada dona ha confeccionat. El preu de la costura d’una peça 
és 3-4 vegades més alt del que es paga normalment en la indústria7. 

A final d’any, el benefici obtingut per cada grup cooperatiu de dones es reparteix entre elles, i pot 
ser entre 2 i 4 vegades més alt del que una dona guanyaria normalment cada mes8. 

• Seguretat: La Llei de 2013 sobre Assetjament Sexual de les Dones al Lloc de Treball (Prevenció, 
Prohibició i Reparació) gairebé no s’aplica a l’índia. Creative Handicrafts té un comitè intern de 
queixes que s’encarrega de la lluita contra l’assetjament sexual.

La violència domèstica continua molt estesa a 
l’índia, i un alt percentatge d’homes i dones en-
questats pel govern diuen que és acceptable que 
un home pegui la seva esposa. Creative Handi-
crafts porta a terme una extensa campanya de 
sensibilització sobre el gènere i el sexe, els este-
reotips de gènere, la igualtat de la dona, la im-
portància de la nena, el coneixement jurídic de 
les lleis que protegeixen els drets de la dona, etc. 
Això afavoreix la comprensió de les treballadores 
i els dona un fort sentit d’identitat i orgull. els tre-
balladors socials de Creative Handicrafts també 
intervenen en casos de violència i hi posen fi; es 
fixen com a objectiu la tolerància zero a la violèn-
cia entre les treballadores.

El principal repte al qual s’enfronta una organit-
zació com Creative Handicrafts, que és molt més 
que una fàbrica de roba de vestir a l’índia per-
què apodera i protegeix les seves treballadores, 
és gestionar les comandes dels compradors de 
manera que les dones guanyin un sou que els 
permeti guanyar-se la vida al llarg de tot l’any i 
els garanteixi un mitjà de vida sostenible.

7. l’organització mundial de Comerç —omC— calcula que a la cadena de subministrament mundial la mà d’obra representa del 15 al 3% del preu de mercat d’una smarreta o una faldilla, 
mentre que en el cas de Creative Handicrafts la mà d’obra representa el 30% del valor FOB (Free on Board) d’una peça de roba.

8. En una empresa de confecció convencional, el propietari s’ho embutxacaria.
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Grup Comerç Just de Nepal 

El Grup Comerç Just de Nepal (FTG Nepal) és un 
consorci format per 24 organitzacions de comerç 
just, registrades el 1996 com una ong sense ànim 
de lucre després d’haver-se reunit de manera in-
formal durant uns quants anys.

el seu objectiu és millorar la qualitat de vida 
dels col·lectius d’ingressos baixos mitjançant el 
comerç just. A més, la seva missió és promou-
re el comerç just i proporcionar suport als seus 
membres i a altres organitzacions d’idees afins 
per contribuir així a la creació de mitjans de vida 
sostenibles a escala comunitària i local a través 
d’una empresa enfocada al comerç just.

en total, més de 50.000 dones i homes dedicats a 
la producció artesanal i de béns comestibles i vin-
culats als membres del Grup Comerç Just Nepal. 
aquests membres proporcionen una gran varietat 
de serveis de suport empresarial als seus produc-
tors, incloent-hi fons operatius, petites inversions 
de capital, aportacions de disseny, formació i accés 
als mercats locals i internacionals.

també es presten diversos serveis socials, com 
l’educació dels fills dels productors i productores, 

Fòrum Comerç Just indonèsia

El Fòrum Comerç Just indonèsia és un organis-
me de cooperació i una xarxa formada per 10 or-
ganitzacions de comerç just que treballen amb 
més de 5.000 productors a les illes de Java, Bali, 
Lombok i Sulawesi.

la seva missió és «elevar el nivell d’ingressos 
de les comunitats rurals d’indonèsia mitjançant 
l’adopció d’un sistema de producció de comerç 
just amb valor afegit que els permeti més accés 
als mercats».

El Fòrum s’encarrega d’educar els productors so-
bre les pràctiques de comerç just i sobre com 
desenvolupar plans de negocis, i promou la in-
troducció del comerç just en el creixent mercat 
nacional d’indonèsia i entre les consumidores i 
consumidors estrangers.

a més, fa campanyes per influir en els legisladors 
per tal que donin suport al comerç just i per cons-
cienciar l’opinió pública que hi ha una alternativa 
més justa a l’economia actual.

tres membres del fòrum participar en l’estudi: el 
Centre de terrisseria de lombok, Pekerti (funda-
ció d’artesania del Poble indonesi) i la Coopera-
tiva apikri.

el Centre de Terrisseria de Lombok —LpC— reuneix 
tres cooperatives rurals de dones i té 230 mem-
bres que són propietaris del centre, que està regis-
trat com una societat anònima.

l’assemblea general anual de l’organització mun-
dial de Comerç just és l’esdeveniment més im-
portant de l’any en què els accionistes examinen 
i aproven el rendiment comercial de l’empresa i 
trien a la junta directiva i al Consell d’administració.

Rohaini afirma: «Com a dona, em considero afor-
tunada perquè és poc freqüent que les dones del 

el tractament i la rehabilitació de malalts de lepra 
i els orfenats, per oferir refugi a orfes i infants 
del carrer.

nirmala K. C. ha treballat a l’Associació de produc-
tors Artesanals (aCP) durant 25 anys i afirma: «El 
millor de treballar per a ACp és l’aprenentatge 
diari, i m’encanta fabricar els productes. La vida 
de les dones al Nepal fora d’aquí no és gaire 
bona. Moltes estan desocupades i busquen fei-
na per pagar les despeses de la llar. Aquí es res-
pecta les dones; no passa el mateix fora».

sapana gotame fa 15 anys que treballa com a tei-
xidora de catifes i formadora a l’Escola Tècnica de 
Kumbeshwar. afirma el següent: «Kumbeshwar 
em va donar suport en un moment molt difícil 
de la meva vida. Amb el meu marit, havíem vin-
gut de Katmandú i treballava en una botiga de 
cosmètics. Una setmana abans de donar a llum, 
el meu marit em va deixar. Un amic em va por-
tar a Kumbeshwar i van ajudar-me. Em van do-
nar formació en teixit de catifes i, des de llavors, 
he estat en aquest sector. van buscar-me allo-
tjament i em van tractar bé. Soc feliç treballant 
aquí. Hi ha molta discriminació contra les dones 
al Nepal, tant a la família com fora. La manca 
d’educació és un greu problema».

BONES pRÀCTiQUES:
El Grup Comerç Just Nepal és un moviment pioner de comerç just liderat des del principi per 
dones decidides a plantar cara a la desigualtat que hi ha al país.

les organitzacions de comerç just del nepal s’han centrat en l’educació de les dones, la sensibilització 
i l’adquisició d’habilitats i, sobretot, en l’apoderament econòmic.

Cal destacar la solidaritat dels membres del Grup Comerç Just de Nepal, encara que competeixin 
al mateix mercat. Tots els membres treballen junts per advocar a favor del comerç just. Més del 
80% dels productors de Comerç Just al Nepal són dones. es dona suport a dones econòmicament 
marginades, així com a mares solteres, amb discapacitats i amb necessitats especials.

BONES pRÀCTiQUES:
«el Centre de Terrisseria de Lombok se 
centra en la dona en tots els àmbits de la 
nostra activitat. promovem el poder feme-
ní i ens esforcem per dirigir l’organització. 
en l’estructura organitzativa, gairebé tots 
els càrrecs importants són ocupats per do-
nes, i gairebé totes les persones contracta-
des pel Centre de terrisseria també».

meu poble tinguin una feina i puguin obtenir in-
gressos per ajudar la seva família. No solament 
guanyo diners, sinó que també soc propietària 
de l’organització juntament amb 230 amigues 
meves. Em sento com si fos rica. Sé com funcio-
nen les normatives i el rumb de l’organització. 
En comparació amb altres temps, els canvis 
que observo, especialment per a les dones de 
l’indret on visc, és que poden anar on vulguin. 
També podem decidir el que volem fer amb els 
diners que guanyem, sempre que ho expliquem 
als nostres marits i gestionem bé els ingressos».

pekerti, indonèsia

pekerti es va fundar el 1975, durant l’inici del 
comerç alternatiu. en el seu afany per donar su-
port a més d’una cinquantena de grups de pro-
ductors i productores, té com a visió establir una 
societat pròspera, democràtica, justa i igua-
litària mitjançant l’adquisició de capacitats i 
l’apoderament, basant-se en els principis del co-
merç just.

a més, pretén potenciar la professionalitat dels 
artesans i artesanes i del seu personal, així com 
crear un entorn empresarial i econòmic just a tra-
vés de l’educació, la creació de xarxes de contac-
tes i la defensa dels interessos de la comunitat.
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Fundació Chankuap, Equador

La Fundació Chankuap a l’Equador va iniciar la 
seva tasca el 1996 amb l’objectiu de donar suport 
al desenvolupament comunitari dels grups indí-
genes achuar i shuar i dels colons mestissos.

Això inclou la generació d’ingressos, la gestió sos-
tenible dels recursos forestals i la transformació 
i comercialització de cosmètics, olis essencials, 
herbes i espècies, artesanies i productes orgànics 
naturals i agrícoles.

Històricament, les dones s’han dedicat a l’agricul- 
tura de subsistència per proveir d’aliments les 

BONES pRÀCTiQUES:

pekerti promou la igualtat de gènere i 
l’apoderament de les dones mitjançant 
la igualtat d’oportunitats per a homes 
i dones en la contractació, el lideratge, 
la participació en la presa de decisions i 
l’expressió d’opinions, la formació i el des-
envolupament personal i la concessió de 
baixes per maternitat, lactància materna i 
menstruació per a les dones.

Els productors tenen les mateixes oportu-
nitats sempre que provinguin d’una comu-
nitat marginada que estigui disposada a 
acceptar ajuda i a participar en cursos de 
formació i reunions, i que estiguin oberts a 
aprendre sobre el comerç just.

BONES pRÀCTiQUES:

assegurar-se que tot el personal de Apikri 
i els seus productors comprenguin els 
principis de comerç just, incloent-hi, per 
descomptat, el sisè principi, que trac-
ta sobre l’equitat de gènere, la igualtat 
d’oportunitats de desenvolupament per 
a homes i dones, i la igual remuneració 
per la mateixa feina.

©
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AMÈRiCA LATiNA

Els resultats de la investigació en 11 països9 de 
l’Amèrica Llatina ens mostren que les organitza-
cions de comerç just que es regeixen pels princi-
pis del comerç just tenen un impacte significatiu 

BONES pRÀCTiQUES DEL COMERÇ JUST A L’AMÈRiCA LLATiNA:

• espais de posada en valor del coneixement de les dones, basats en el respecte i la llibertat, 
on puguin mostrar i practicar les seves habilitats en igualtat de condicions amb els homes i 
amb la mateixa visibilitat a la comunitat.

• Programes de formació destinats a ajudar les dones a interioritzar els valors que posseeixen 
i la importància de la feina que fan tant en l’àmbit domèstic com en la producció.

• Desenvolupament d’habilitats perquè les dones puguin afegir més valor a la feina que des-
envolupen.

• Estratègies de promoció que permetin a les dones ocupar llocs de lideratge en les organitzacions.

• Context de treball col·laboratiu per enfortir les relacions interpersonals entre dones.

• participació en fòrums de defensa dels drets de les dones i de l’equitat de gènere.

• Coordinació de polítiques i estratègies internes per evitar discriminacions de qualsevol tipus.

• Foment de la capacitat de lideratge de les dones per contribuir al seu apoderament.

seves famílies, mentre que els homes es dedica-
ven a la caça a la selva.

avui dia, els homes es dediquen al cultiu comercial 
de la cúrcuma, marialluïsa, xili i cacau.

la fundació Chankuap convida els homes a partici-
par en activitats que abans només feien les dones, 
i també a participar en algunes tasques de la llar i 
en la criança dels fills. Tota la formació s’imparteix 
de manera conjunta a dones i homes. 

en les vides de moltes dones i les seves famílies. 
Sobretot perquè consideren les dones éssers hu-
mans valuosos i amb drets.

9. Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Guatemala, Mèxic, Paraguai, Perú 
i uruguai.

Sudarwati (líder d’un grup de teixidors de fibres 
naturals) afirma: «Al principi, vaig intentar ela-
borar nous productes perquè crec que, si alguna 
cosa no s’intenta, mai no sabrem si en som ca-
paços o no».

Cooperativa Apikri, indonèsia

La Cooperativa Apikri, que agrupa més de 200 mi-
croempreses i petites empreses a la província de 
Java Central, treballa per consolidar l’equitat en 
el comerç gràcies a l’apoderament de les comu-
nitats, la millora de la capacitat empresarial i la 
major accessibilitat als mercats.

Apikri posa l’accent en la comercialització d’exporta-
cions, alhora que anima els seus membres a par-
ticipar activament en el mercat local i a promoure 
els valors del comerç just.

Siwi Musriyati (Picuk) ens diu: «Apikri m’ha can-
viat la vida tant des del punt de vista financer 
com social, però també m’ha aportat confiança 
en mi i en la meva família».
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aquest enfocament de gènere s’ha d’abordar amb 
molt de compte perquè les relacions familiars no es 
debilitin i perquè no es creïn conflictes a la família 
o a la comunitat.

María Guadalupe Antun Naichap: 

«fa 15 anys que treballo com a artesana. també 
soc la líder d’un col·lectiu de dones i de famílies 
al meu veïnat. tinc 45 anys. el meu marit treba-
lla al camp. Comparteix les despeses de la casa i 
m’ajuda en la feina a l’hort. els diners que guan-
yo de la venda de productes artesanals i agríco-
les s’inverteixen principalment en l’educació dels 
infants i en despeses mèdiques si algú de nosal-
tres està malalt. l’educació és important tant per 
a homes com per a dones. la formació que ens ha 

donat la fundació ens ha ajudat molt, sobretot a 
entendre com funcionen els costos. demano a la 
fundació que continuï formant-nos en disseny i 
en combinació de colors. també he rebut forma-
ció sobre abús intrafamiliar, violència, com cuidar 
i supervisar els meus fills a l’escola, revisions mè-
diques per als infants, com administrar els diners 
extra i com gestionar-los bé i per al benefici dels 
meus fills.»

María Sando: 

«tant homes com dones tenen dret a rebre la ma-
teixa formació. El que els dic a les dones és que 
continuïn treballant com sempre han fet, amb el 
suport dels seus marits o sense, perquè nosaltres 
sempre sortim endavant.»

©
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BONES pRÀCTiQUES A CHANKUAp:
• Obrir línies de microcrèdit per a dones perquè s’encarreguin d’activitats productives com la 

criança de pollastres. 

• Oferir oportunitats de formació per a dones i homes conjuntament. Convidar els homes a par-
ticipar en activitats que anteriorment només feien les dones.  

• Encoratjar les dones a participar en la presa de decisions a les seves famílies i comunitats i a 
formar col·lectius de dones i de famílies per fomentar l’aprenentatge i la solidaritat. Pagament 
de primes als artesans. 

• Conscienciar els consumidors de Comerç Just sobre el valor i el context social, cultural i me-
diambiental de cada producte.

Fundación Chol Chol, Chile

fundada el 1971, la Fundació Chol Chol de Xile 
és una organització de desenvolupament humà 
sense ànim de lucre que treballa amb el poble in-
dígena maputxe, i especialment amb les dones. 

el seu objectiu és l’educació, la igualtat, la forma-
ció i la represa cultural. es troba activa en onze 
de les zones més remotes i aïllades de la regió de 
l’araucania, al sud de Xile, on el masclisme està 
molt arrelat i la violència contra les dones és ha-
bitual, la qual cosa es tradueix en baixa autoesti-
ma, depressió i vulnerabilitat de les dones. avui 
en dia, molts dels homes emigren per treballar a 
les mines, i deixen les dones i els fills i filles sense 
mitjans per subsistir. 

la fundació Chol Chol ha recuperat l’antiga tra-
dició de teixir i altres habilitats artesanals per 
apoderar les dones i proporcionar-los ingressos 
independents perquè puguin mantenir les seves 
famílies i perquè els infants continuïn a l’escola. 

busca millorar la qualitat de vida mitjançant la 
provisió de les condicions de treball òptimes:

Sandra San Martín (professora de terrisseria): 
«... vam començar a aprendre la metodologia del 
comerç just: vendre els productes a un preu que 
cobreixi el que aportem en una hora, temps i ma-
terial... i també en el valor afegit, és a dir, en el 
contingut de la feina que fem».

Arturo Cerda Montt, mànager de la fundació Chol 
Chol: «des de sempre hem estat compromesos 
amb el comerç just i, per tant, aconseguir el certifi-
cat ha estat per a nosaltres l’aprovació del que fem, 
del que sempre hem fet i hem pensat».

Marta Huitrainan Aillapan: «si em poso a pensar 
en tot el que he fet i com vaig començar, em sen-
to molt feliç d’haver après tantes coses. Valorar la 
meva feina, la meva tècnica i la forma de vendre-
la: la fundació no solament m’ha ajudat a apren-
dre com funciona el teler o a tenyir, sinó que també 
m’ha obert les portes d’un món que no coneixia, on 
hi ha gent que valora els productes que faig no so-
lament perquè són bonics, sinó també per la feina 
dura que comporta; és un sacrifici haver de teixir 
després de fer totes les tasques domèstiques.
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No sols em dedico a teixir, sinó que també m’he 
d’ocupar del marit, els fills, la casa, les plantacions, 
tot; i, a part d’això, m’he de reunir amb els clients. 
algun dia, es pagarà un preu just per l’artesania i 
no només per la indústria tèxtil. Gràcies a la Fun-
dació, he après moltes tècniques i estic segura que 
aconseguiran que les persones valorin i entenguin 
que, en certa manera, es tracta d’una peça única, 
d’un trosset de cadascuna.

Com diuen, algun dia el comerç serà just; mentres-
tant, esperem que la gent entengui la nostra missió 
i el nostre sacrifici.»

Reptes

Formar, des del punt de vista tècnic i productiu, 
en la tècnica del tèxtil maputxe tradicional i con-
temporani; recuperar i enfortir la saviesa cultu-
ral de les dones involucrades i la seva relació amb 
el teler; socialitzar i promoure els principis del 
comerç just; orientar i incidir en el desenvolu-
pament emocional de les dones involucrades a 
través de tallers especialitzats.

 

BONES pRÀCTiQUES FUNDACió CHOL CHOL, CHiLE:
• implementar un nou model d’apoderament de la dona rural que es complementi amb quatre 

eixos de desenvolupament humà: apoderament tècnic-productiu, recuperació i enfortiment 
cultural, comerç just i apoderament emocional.

• Afrontar la baixa autoestima i la manca d’eines i oportunitats de les dones rurals. 

• Abordar la qüestió de gènere de manera que les dones rurals contribueixin a la motivació de 
futures dones mitjançant l’impacte econòmic, social i emocional demostrat en els seus cercles 
familiars i comunitaris.

ÀFRiCA i ORiENT MiTJÀ

les organitzacions de comerç just de l’àfrica que 
van participar en l’enquesta han compartit molts 
exemples de pràctiques òptimes. El 60% dels 
membres enquestats tenien per escrit un informe 
de política de gènere per guiar-los, i cada vegada 
més dones estan adoptant posicions de lideratge. 
Un exemple destacat és Womencraft a tanzània, 
que ha introduït un programa d’assessorament 
en què parelles casades, i de vegades grups 
d’homes i dones, s’asseuen juntament amb un 
assessor qualificat per parlar sobre qüestions i 
rols específics de gènere, incloent-hi la gestió 
conjunta del pressupost de la llar. Això ha tingut 
un gran impacte.

la regió d’àfrica i orient mitjà fan quatre recoma-
nacions a l’organització mundial de Comerç just:

• implementar una extensa política de gènere 
prioritzant el suport als membres per desen-
volupar polítiques de gènere senzilles i útils, 
així com plans d’acció a mida per ajudar a pro-
moure la igualtat de gènere, l’apoderament 
de les dones i l’intercanvi d’informació relle-
vant.

• Fer de les qüestions de gènere una prioritat 
mitjançant la consideració de la igualtat de 
gènere i l’apoderament de la dona com una 

àrea fonamental, i sospesar la possibilitat de 
contractar especialistes en gènere perquè 
ajudin a posicionar els temes pertinents en el 
si de l’organització mundial de Comerç just.

• Celebrar el Dia internacional de la Dona. 
Reconèixer els èxits més destacats en matè-
ria de gènere.

• Desenvolupar materials per a la formació, 
basant-se en el que ja s’ha aconseguit en ma-
tèria de gènere i apoderament de la dona, i 
incentivar-ne l’ús generalitzat.

Sabahar, Etiòpia

Sabahar, a Etiòpia, és una empresa administrada 
per dones, fundada el 2004 per celebrar el tradi-
cional i valuós teixit d’Etiòpia mitjançant la creació 
de llocs de treball dignes i ètics per a la població 
marginada. 43 dones i 32 homes treballen en la 
fabricació de productes tèxtils de fibra natural de 
cotó i seda, com bufandes i xals, tovalloles de pla-
tja i de mà, estovalles, coixins, mantes i bosses.

la majoria de les persones treballadores han tingut 
una educació molt limitada, i gairebé la meitat no 
han acabat l’escola primària. moltes treballado-
res han experimentat grans dificultats i han viscut 
i han treballat als carrers, fent feines temporals 
com a jornaleres en obres de construcció o com 
a ajudants domèstiques en situacions insegures.

Van arribar a Sabahar amb l’autoestima baixa i 
amb poques esperances de futur. una de les for-
mes més eficaces en què Sabahar influeix en les 
qüestions de gènere és mitjançant l’exemple, do-
nant suport a dones apoderades com a models 
a seguir.

sabahar compta amb un equip directiu de set 
persones, quatre de les quals són dones. el de-
partament de Finances està compost íntegra-
ment per dones. Hi ha quatre caps de secció, 
dues dones i dos homes, i dos supervisors, una 
dona i un home. els departaments amb personal 
femení tenen una supervisora. El respecte per 
les dones i el seu apoderament és un valor clau 
de l’empresa, juntament amb la sostenibilitat, la 
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BONES pRÀCTiQUES A SABAHAR:
• Afrontar els prejudicis de gènere perquè canviï l’actitud de dones i homes.

• visibilitat: portar a Etiòpia persones expertes, dissenyadores i compradores a l’engròs d’arreu 
del món i enviar el seu personal a altres països perquè aprengui noves tècniques. 

• Contractes a llarg termini per garantir als treballadors de més risc uns ingressos segurs i estables. 
Tenir una feina fixa és un gran alleujament psicològic i econòmic per a les dones. 

• Tractar a tothom amb amabilitat i respecte. els treballadors saben que es troben segurs a 
sabahar i que se’ls valora (a ells i a les seves opinions).

• Les dones que exerceixen funcions de supervisió i gestió són essencials per a l’apoderament 
a les empreses. 

• Discriminació positiva en la contractació i l’eliminació dels estereotips de gènere en els llocs 
de treball.

Machakos Cooperative Union 
(MCU), Kenya

Machakos Cooperative Union (MCU), de Kenya, 
relata: «l’equitat de gènere i l’apoderament de la 

dona afecta les dones que estan adquirint poder i 
control sobre les seves vides. en el marc de les se-
ves activitats, machakos Cooperative union, amb 
més de 40.000 membres organitzats en 81 socie-
tats primàries, ha estat promovent l’equitat de 

gènere i l’apoderament de la dona. Això s’ha acon-
seguit mitjançant l’augment de la participació de la 
dona en la producció, l’elaboració, la comercialit-
zació, els llocs de direcció i el foment de l’equilibri 
entre homes i dones en els seus llocs de treball i 
en les societats cooperatives afiliades. també re-
coneix els drets laborals de la dona i es compromet 
a garantir que aquestes rebin totes les prestacions 
que els corresponen per llei, així com les necessi-
tats especials en matèria de salut i seguretat de les 
dones embarassades i en període de lactància».

«machakos Cooperative union —mCu— ha anat 
adoptant cada vegada més un enfocament de gè-
nere en els seus programes, operacions i activitats. 
Hi ha un consens en el fet que l’apoderament de la 
dona i el reconeixement dels drets de la dona com 
a drets humans són essencials per al desenvolu-
pament sostenible i per a tothom. la cooperativa 
considera que l’apoderament de les dones i els jo-
ves com a membres, tant pel que fa a societats afi-
liades com a sindicats, animarà les dones a buscar 

posicions de lideratge, la qual cosa generarà un 
lideratge inclusiu en les societats cooperatives. És 
per això que s’està treballant per millorar la igual-
tat d’oportunitats i garantir que almenys el 50% 
de tots els seus membres siguin dones i joves».

actualment, al voltant de 12.000 membres de les 
cooperatives són dones (30%) i 5 dels 15 mem-
bres del Consell de la unió Cooperativa també 
(33%). el problema, com en moltes altres zones 
d’àfrica, és la propietat de la terra. la cultura i la 
tradició continuen donant suport l’herència mas-
culina de la terra familiar i, com a resultat, po-
ques dones tenen terres registrades al seu nom, 
la qual cosa és un requisit per ser membre de la 
cooperativa. Això està canviant lentament.

Agnes Musilili és propietària d’una finca cafetera 
que produeix més de 2.500 kg de cafè cada tem-
porada. És la tresorera de la societat d’agricultors 
Cooperatius de musilili i membre de la junta di-
rectiva de machakos Cooperative union. 
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innovació i la cura mútua. durant els últims qua-
tre anys, sabahar ha implementat una filosofia de 
gestió japonesa anomenada kaizan (millora con-
tínua). Cada departament forma un grup que es 
reuneix setmanalment per discutir temes de tota 
mena que afecten el seu treball. els grups estan 
capacitats per resoldre problemes de manera de-
mocràtica. els grups kaizan més petits permeten 
a les dones que no tenen confiança parlar i com-
partir les seves opinions i idees.

Dinkenesh: «quan vaig començar a treballar a 
sabahar em feia por fer preguntes. era la prime-
ra vegada que treballava en una empresa for-
mal. treballant a sabahar tinc llibertat. sé el que 
s’espera de mi i el que puc esperar de l’empresa. 
M’he trobat a mi mateixa. He après el que soc ca-
paç de fer, i això em dona forces. Ara també en-
tenc que si aprenc més, arribaré lluny».
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Oxfam Magasins du Monde, 
Bèlgica
Oxfam Magasins du Monde, Bèlgica, membre de 
la família Oxfam Internacional, és un moviment de 
campanya i defensa que treballa perquè el sistema 
del comerç internacional —producció, distribució 
i consum— sigui més just per a tothom, així com 
per lluitar contra la desigualtat i la injustícia global. 
demostren que és possible una via alternativa mi-
tjançant la venda de productes de comerç just —i 
roba de segona mà—, a través de la seva xarxa de 
més de 100 botigues. s’involucren amb nens i ne-
nes en edat escolar, estudiants i persones adultes 
mitjançant activitats de formació i sensibilització 

BONES pRÀCTiQUES A MACHAKOS COOpERATivE UNiON:
• Accés de les dones al crèdit gràcies a la formació d’associacions Comunitàries d’estalvis i Prés-

tecs —VSLA en anglès—, que ofereixen crèdit a tipus d’interès assequibles i flexibles. 

• Formació i desenvolupament de capacitats adaptades a les necessitats de les dones per eli-
minar els obstacles que els impedeixen participar plenament en les cooperatives. 

• pressionar i propugnar a fi d’influir en la legislació sobre gènere i educar els legisladors, les or-
ganitzacions i el públic en general sobre les qüestions de gènere i la importància d’alinear les 
polítiques públiques i l’actuació. 

• Creació d’associacions per a la incorporació de l’enfocament de gènere per tal de dur a terme 
activitats d’equitat de gènere i apoderament de les dones. 

• Establiment de projectes generadors d’ingressos per a dones i joves mitjançant el suport a la 
creació de petites empreses. 

• producció, processament i comercialització de cafè mitjançant la creació d’una planta de pro-
cessament per moldre el cafè de les societats primàries i vinculació de les societats primàries 
als mercats. a més, es fabriquen briquetes de carbó a partir de residus nets de cafè.

Així mateix, la MCU promou la igualtat de gènere i d’oportunitats per als membres, la igualtat 
d’oportunitats en la contractació de personal, el compliment de la «Regla d’un terç» de la Consti-
tució de Kenya per garantir la representació de les dones en els comitès de les societats primàries i 
en el Consell d’administració del sindicat, l’aplicació d’estrictes normes en matèria d’assetjament 
i explotació sexual —que estan terminantment prohibits—, i l’establiment d’un entorn de treball 
segur, així com el foment d’una tasca activa de prevenció contra el viH/SiDA des d’una perspec-
tiva sensible de gènere.

«els homes ja no em poden impedir parlar. He po-
gut fer campanya per al càrrec actual de tresorera 
sense por, perquè conec els meus drets».

Eunice Kiilu és membre de la Cooperativa de Ca-
ficultors de mungala. l’oportunitat li va arribar 
quan el seu marit li va regalar plantes de cafè. la 
majoria de dones no posseeixen propietats, no 
poden vendre cafè i no controlen els ingressos 
que generen. eunice diu:

«la majoria de les dones admiren que la coope-
rativa em pagui (per) el meu cafè. ara puc anar a 

la botiga a comprar blat de moro i assistir a reu-
nions i formació».

principals reptes: creences culturals, insuficient 
sensibilització pel que fa a l’apoderament de la 
dona, conscienciació i anàlisi de les qüestions de 
gènere, augment del nombre de dones membres 
de cooperatives i aplicació de les polítiques de 
la MCU pel que fa a societat primària, especial-
ment respecte a la incorporació de l’enfocament 
de gènere, la discriminació positiva i la creació de 
fons socials per a la dona.

per fer que la ciutadania prengui consciència dels 
grans problemes de l’actualitat. Per a això, comp-
ten amb una xarxa d’aproximadament 4.500 perso-
nes voluntàries.

Oxfam Magasins du Monde sempre ha donat im-
portància a la igualtat de gènere en la pràctica de 
comerç just. Això es reflecteix en l’elecció dels socis 
i sòcies, en la participació de les dones en els pro-
jectes dels socis i sòcies i en la seva comprensió de 
l’impacte que tenen les activitats que donen suport 
als drets de les dones.

principal repte: integrar, de manera sistemàtica 
i transversal, la perspectiva de gènere en la pla-
nificació, el desenvolupament i l’avaluació de les 
activitats de l’organització.

BONES pRÀCTiQUES:
la campanya «fairchances» —Oportunitats justes— es va dur a terme de manera simultània, al nord 
i al sud, amb tres socis del sud, Sasha i Tara a l’Índia i Corr the Jute Works a Bangla Desh.
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aquesta publicació és un informe elaborats per l’organització mundial del Comerç just 

sobre la igualtat de gènere i els drets de les dones en l’àmbit laboral, elaborat en el marc 

del projecte «trade fair, live fair» finançat per la unió europea.

se centra en l’anàlisi de diverses organitzacions de comerç just en diferents països (bèlgica, 

Xile, equador, etiòpia, índia, indonèsia, Kenya i el nepal), en particular de les bones pràc-

tiques que desenvolupen pel que fa a igualtat de gènere i apoderament de les dones. 

Així mateix, les organitzacions plantegen els seus reptes en aquesta àrea de cara al futur.
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Segueix-nos a:

www.facebook.com/lacoordicat/

@laCoordiCat

@laCoordi

Aquesta publicació s’ha dut a terme amb el suport 
financer de la Unió Europea. El seu contingut és 
responsabilitat exclusiva de la Coordinadora Estatal 
de Comerç Just i de LaCoordi – Comerç Just i Finances 
Ètiques i no reflecteix necessàriament els punts de 
vista de la Unió Europea.

https://comercjustibancaetica.org
https://www.facebook.com/lacoordicat/
https://twitter.com/LaCoordiCat
https://www.instagram.com/lacoordi/

