POSA EL FILTRE LILA!
Per la igualtat, tria Comerç Just
i Finances Ètiques!

A les cadenes de subministrament globals, en diferents sectors, des del tèxtil a
l’electrònica, es donen vulneracions sistemàtiques dels drets de les persones treballadores, amb salaris que no permeten una
vida digna, jornades laborals excessives i
en moltes ocasions hores extres obligatòries, entorns de treball perillosos amb exposició a productes tòxics, assetjament i
violència.

La XX Campanya
pel Comerç Just i les
Finances Ètiques posa
el focus en la igualtat de
gènere i l’apoderament de
les dones
El comerç internacional fomenta i consolida aquestes desigualtats i les injustícies
vers les dones. Des de les alternatives
econòmiques com el Comerç Just, les
Finances Ètiques i l’Economia Social i
Solidària no lluitem només per reduir
les distàncies entre ciutadania del Nord
i ciutadania del Sud global, sinó que lluitem per una justícia social equitativa.

Amb el nostre consum quotidià estem potenciant un tipus d’economia o una altra.
Beure un cafè o menjar una xocolata produïts amb criteris de Comerç Just vol dir
apostar per models econòmics que són
equitatius i sostenibles socialment i mediambientalment.

Triar el Comerç Just, les
Finances Ètiques i l’Economia
Social i Solidària és també
triar per acabar amb la
desigualtat de gènere.
Comerç Just significa igualtat de sou per
les dones per la mateixa feina i remuneració justa en tots els casos. Comerç Just
significa accés a la propietat de la terra.
Comerç Just significa apoderament polític
i social a traves de la participació democràtica i en la presa de decisions en les
cooperatives. Comerç Just significa accés
a l’educació. Comerç Just significa desafiar els estereotips i les convencions socials
tradicionals.
Les Finances Ètiques busquen que els
diners que dipositem en elles puguin
ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut
social, mediambiental, cultural, educatiu,
democràtic, etc. Des de les finances ètiques i solidàries es posa la vida al centre i no el capital, i es recullen principis i
valors del feminisme, l’enxarxament i la
construcció del mercat social. És per això
que les Finances Ètiques inverteixen en
iniciatives de Comerç Just i d’Economia
Solidària, tancant el cercle que comença
quan dipositem els nostres estalvis en una
entitat financera ètica o consumim un producte de Comerç Just.
Promovem la justícia social, econòmica i
mediambiental i això es concreta en unes
pràctiques comercials que garanteixen
l’equitat de gènere, la justícia i la igualtat en totes les fases de producció i comercialització. Triar el Comerç Just, les
Finances Ètiques i l’Economia Social i
Solidària és també triar per acabar amb
la desigualtat de gènere.

POSA EL #FILTRELILA

LaCoordi és la nova Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya, hereva de la
campanya Som Comerç Just i Banca Ètica. Està formada per SETEM Catalunya, Oxfam Intermón,
Alternativa 3, Fiare, FETS i la XES. Enguany, organitza la XX Campanya pel Dia Mundial del Comerç Just.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

La pobresa global té rostre de dona. Tot
i els progressos en la lluita vers la igualtat de gènere de les últimes dècades, les
dones segueixen patint les conseqüències
del sistema patriarcal i del capitalisme neoliberal. Les dones són les principals responsables de les feines reproductives no
remunerades (treball domèstic, de cures,
etc.), i segueixen tenint menys representació en el mercat laboral. Treballen en sectors i ocupacions precaritzats amb salaris
més baixos i condicions laborals menys
estables. La bretxa salarial de gènere
a nivell mundial és del 23% i 330 milions de dones i nenes viuen en condicions d’extrema pobresa. A Catalunya, la
bretxa salarial suposa una mitjana d’ingressos de 5.500€ menys a l’any.

ENTREVISTA

“És important sensibilitzar
als infants en qüestions
de gènere”
Margine del Carmen
García Aldana

4 COSES QUE NO
ET POTS PERDRE
DE LA CAMPANYA

Cooperativa COMULACS
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L’ACTE CENTRAL
4 de maig - 10 a 14h

Mercat de Sant Antoni (Barcelona)
Durant la celebració de l’Acte Central pel Dia Mundial
del Comerç Just hi trobareu jocs i tallers de Comerç
Just per a infants, una exposició de Comerç Just
i Finances Ètiques amb perspectiva de gènere, el
photocall «Posa el #FiltreLila» per penjar fotos a xarxes
socials. També comptarem amb un vermut amenitzat
amb una punxadiscos (PD) de música feminista i es
presentarà per primera vegada la Caravana pel Comerç
Just i les Finances Ètiques (veure punt 3).

Margine és productora
i enginyera agrònoma de
la cooperativa COMULACS,
Cooperativa Multisectorial Augusto
César Sandino, de Nicaragua. És una de
les poques cooperatives rurals que compta
amb una presidenta dona. És la responsable
del Comitè de Gènere i du a terme projectes per
l’enfortiment i apoderament de les dones i
la sensibilització sobre l’equitat de gènere.

A les 11h tindrà lloc l’obra de Teatre Fòrum “Quin
futur tenen els Rosell?”, interpretada per l’associació
La Xixa Teatre, que preten visibilitzar l’impacte sobre
els drets de les dones del comerç capitalista.

A QUÈ ES DEDICA LA VOSTRA COOPERATIVA COMULACS?
És una cooperativa que comercialitza cafè i es basa en els principis del
Comerç Just. Els darrers anys, hem desenvolupat molts projectes que
tenen la finalitat d’apoderar les dones. Són poques les organitzacions
de la nostra zona que treballin a fons aquesta temàtica.

QUIN TIPUS DE PROJECTES HEU IMPULSAT PER
LLUITAR CONTRA LES DESIGUALTATS DE GÈNERE?
Un dels nostres eixos és la sensibilització. Ara estem treballant amb 9
escoles fent xerrades de sensibilització en temes de gènere i de consum responsable, on també hem creat horts escolars. Promovem molt
la participació de les nenes en aquests projectes. És molt important la
sensibilització als infants, perquè estan més predisposats al canvi. Un
altre dels punts que fomentem és la formació. Hem creat una xarxa de
joves dins la cooperativa que són becats per formar-se professionalment, especialment dones. Jo mateixa vaig estar becada fa uns anys
i gràcies a aquesta ajuda he pogut culminar la carrera d’enginyeria
agrària. Donar oportunitats als i les joves perquè puguin formar-se és
una de les nostres prioritats.

PARTICIPEN LES DONES EN LES PRESES
DE DECISIÓ DE LA COOPERATIVA?
Fa 10 anys, els homes ocupaven els alts càrrecs de la cooperativa.
En aquest temps, hem pres mesures per anar revertint la situació. Per
exemple, hem reformat els estatuts per permetre una major integració
de les dones en els òrgans de decisió de la cooperativa. Ara tenim
una presidenta dona i més dones en els òrgans de direcció i presa de
decisions. Aquests canvis no es fan en uns dies, cal temps, però anem
pel bon camí.

TREBALLEU LES CURES A LA COOPERATIVA?
Encara no tenim projectes concrets, però sens dubte és un tema que
està sobre la taula i que hem d’abordar per seguir avançant en la igualtat. I sobretot, és fonamental crear i consolidar els espais de coordinació de les diferents cooperatives de Comerç Just, que serveixin per
visibilitzar les bones pràctiques de cada cooperativa i que es fomenti la
formació i sensibilització, especialment enfocada als més joves.
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UNA TAULA RODONA
EN CLAU FEMINISTA
3 de Maig - 18:30h

Espai Consum Responsable (Barcelona)
Organitzem la taula rodona:
“Els impactes de les polítiques comercials i d’inversió
en les dones i les alternatives des del Comerç Just i
les Finances Ètiques”.
Hi participen:

· ACTIVISTA DE LA CAMPANYA NO ALS

TRACTATS DE COMERÇ I D’INVERSIÓ, que
presentarà el llibre A qui beneficien els
tractats de comerç i inversió? Una anàlisi amb
perspectiva feminista”, escrit per Cristina Pina i
Rosa Ortiz.

· MARIA MERCEDES ALEMÁN, responsable

de comunicació d’Aldea Global a Nicaragua i
experta en projectes i campanyes de Gènere,
Desenvolupament i Comunicació.

· MARIA FERNÁNDEZ, presidenta de LaCoordi,

que presentarà l’informe Models d’activitat
comercial que apoderen les dones:
perspectives i inspiració de les organitzacions
de Comerç Just.

· CLARA SOLER, de Fiare Banca Ètica, que

explicarà com les Finances ètiques poden ser
una eina local i global per a l’empoderament de
les dones.
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LA CARAVANA
PEL COMERÇ JUST I
LES FINANCES ÈTIQUES

1
2

El 4 de maig presentem a Barcelona la Caravana
pel Comerç Just i les Finances Ètiques. Es tracta
d’una furgoneta que es traslladarà arreu del
territori català per fer difusió i promoció del
Comerç Just, les Finances Ètiques, l’Economia
Social i Solidaria i el Consum Responsable.

11 de Maig - Tarragona
Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques
+ Fira d’Economia Solidària
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19 de Maig – Sant Quirze del Vallès
Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques
25 de Maig - Molins de Rei
Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques
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A la Caravana podreu trobar
exposicions, díptics, revistes i
adhesius, entre altres materials
divulgatius de Comerç Just i Finances
Ètiques. També hi tastareu productes
de Comerç Just, com xocolata i cafè!

No et perdis
la Ruta de la Caravana
a les fires i actes
del teu municipi!

!

4 de Maig - Barcelona
Acte Central LaCoordi

Nous municipis i informació
actualitzada a lacoordi.cat
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1 de Juny - Manresa
Festa de l’economia solidaria i
la cultura transformadora

6

2 de Juny – Sitges
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
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8 de Juny – Lleida
Ponent FEST
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8 de Juny – Sant Adrià del Besòs
Jornada del Medi Ambient
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8 de Juny – Montcada i Reixac
Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques
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24 de Novembre – Terrassa
Fira Economia Social i Solidària

L’ETIQUETA #FILTRELILA
PER XARXES
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Segueix per xarxes socials l’etiqueta #FiltreLila
La farem servir per:
Difondre les activitats als municipis en el marc de
la XX Campanya pel Comerç Just i les Finances Ètiques.
Explicar les desigualtats de gènere i les vulneracions
de drets de les dones en diferents cadenes de
subministrament (tèxtil, electrònica, agroalimentació...).
Visibilitzar les bones pràctiques d’iniciatives que,
des del Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia
Solidària treballen per fomentar la participació,
el protagonisme i l’empoderament de les dones.

LaCoordi - Comerç Just i Finances Ètiques
@LaCoordiCat
@LaCoordiCat

ACTIVITATS DE
LA XX CAMPANYA
PEL COMERÇ JUST I
LES FINANCES ÈTIQUES
ALS MUNICIPIS
REUS
3 de maig
L’Economat Saludable

BARCELONA
4 de maig – De 10 - 14h
Mercat de Sant Antoni

SANT ANDREU (BARCELONA)
5 de maig – De 10 -16h
Parc de la Pegasso

EL COMERÇ JUST I
LES FINANCES ÈTIQUES
EMPODEREN LES DONES
El Comerç Just aposta per la igualtat de gènere
i l’empoderament de la dona en els seus llocs de
treball. Per a aconseguir-ho, les organitzacions de
Comerç Just posen en pràctica accions com:

Educació i sensibilització
de dones i homes.

TARRAGONA
11 de maig – 10h – 20h
Plaça de Corsini

TERRASSA
18 de maig – De 9:30h – 13:30h
Mercat de la Independència

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
18 de maig – 11h – 14h
Plaça Santa Magdalena

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
19 de maig - De 11h a 14h
La Patronal

Oportunitats de lideratge, en
fàbriques
o en la comunitat.
Donar a les dones l’oportunitat de
participar en la presa de decisions.
Proporcionar la mateixa remuneració
per a les dones, en totes les
situacions.
Promoure el Comerç Just.

MOLINS DE REI

Desafiar les convencions tradicionals
que no ajuden a aconseguir aquestes
igualtats.

25 de Maig - De 18h a 21h

MANRESA
1 de Juny
Parc Fluvial del Riu Cardener

SITGES
2 de Juny - De 10h – 14h
Centre Cultural l’Escorxador

SANT ADRIÀ DEL BESÒS
8 de Juny - De 15:30h – 21h
Plaça de la Vila, 12

LLEIDA
8 de Juny

MONTCADA I REIXAC

Els resultats són positius. Un estudi de la
Coordinadora Estatal de Comerç Just posa
de manifest les diferències:

El 51% de les dones que treballen
en Comerç Just participen en el
Consell d’Administració de les seves
empreses, enfront d’un 12% de les
dones en empreses convencionals.
El 52% de les dones en Comerç Just
són CEO (Directores), respecte d’un
9% en les empreses convencionals.

8 de Juny

CALELLA
9 de Juny – De 12 -20h
Passeig Manel Puigvert

... més municipis
al web! lacoordi.cat

Hi col·laboren:

El 54% de les dones que treballen
en Comerç Just tenen alts càrrecs,
a diferència d’un 24% en empreses
convencionals.

Segons dades de les Nacions Unides, el 70%
de les persones més pobres al món són
dones. Al Sud Global, les dones pateixen en
major mesura les dificultats d’accés al crèdit
o la independència econòmica. Només el
37% de les dones al Sud tenen un compte
corrent formal per percebre salaris, i tenen
un 20% menys de probabilitats d’obtenir
un préstec d’una entitat
financera oficial.
Les finances ètiques serveixen
per donar servei a iniciatives
que sovint han quedat excloses dels sistemes bancaris
convencionals. Promogudes dins l’economia
social i solidària, entre els projectes que s’han
impulsat amb aquestes finances n’hi ha que
han contribuït a apoderar econòmicament i
col·lectiva moltes dones.
A les entitats de finances ètiques -Triodos
Bank, Fare Banca Etica, Coop 57 i Oikocredit-, trobem que l’any 2017, compten amb un
43% de dones a llocs de direcció, i que el
46% de la plantilla són dones.
Les comunitats autofinançades també són
eines d’apoderament. Són petits grups que
poden anar de 5 a 30 membres i que comparteixen finances. A Catalunya ja hi ha més de
50 CAF, 40 de les quals a Barcelona i a l’àrea
metropolitana. Del total de CAF, n’hi ha 11
que són només de dones per voluntat de les
beneficiàries.

* Fonts: Coordinadora Estatal de Comercio Justo;
Espai «Diners a Contrallum» impulsat per FETS-Finançament Ètic i Solidari.

