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Què és el Comerç Just?

És un tipus de comerç alternatiu al comerç internacional tradicional, que basa la
seva producció, distribució i comercialització no només en criteris de màxim
benefici econòmic i competitivitat, sinó també i d’una manera especial, en
determinats criteris ètics i aspectes mediambientals per contribuir al
desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides dels països més
pobres del Sud del planeta, i assolir així unes relacions més equitatives entre les
economies d’aquests països i les dels països rics.

Quins són els criteris del
Comerç Just?

· Pagar un preu just als productors que els permeti cobrir els costos 
de producció i les seves necessitats bàsiques.

· Evitar els intermediaris i els especuladors.
· Garantir condicions laborals dignes per als treballadors.
· Respectar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
· Protegir els drets humans.
· Rebutjar l’explotació infantil.
· Garantir la qualitat del producte elaborat.
· Invertir els beneficis socials en el desenvolupament de la  comunitat productora.
· Respectar el medi ambient.
· Pagar per endavant la mercaderia als productors que ho demanin,

per evitar endeutaments.
· Mantenir relacions estables i a llarg termini amb els productors.
· Desenvolupar estructures i un funcionament democràtic en les 

organitzacions productores.

Per què triar els productes
procedents del Comerç Just?

· Per oferir més oportunitats als petits productors i treballadors més desfavorits
i marginats dels països en desenvolupament d’Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud.

· Per aconseguir més justícia i més equitat entre el Nord i el Sud.
· Per contribuir a eradicar la pobresa mundial.

· Per ser una de les eines més eficaces per fomentar el desenvolupament humà.
· Per ser un instrument de recolzament dels petits productors del

Tercer Món per garantir que no quedin marginats de l’economia mundial.
· Per tenir en compte els criteris ètics, socials i mediambientals.
· Per assegurar la protecció dels drets humans i laborals, dels recursos

naturals i del medi ambient.
· Per contribuir al desenvolupament sostenible.
· Per fer desaparèixer l’explotació infantil.
· Per assegurar que el treballador obtingui una retribució digna.
· Per fomentar la solidaritat.
· Per promoure la justícia de preus i salaris.
· Per contribuir a la igualtat social i econòmica.

Quins productes hi ha de
Comerç Just?

En l’actualitat podem trobar tant productes alimentaris (el cafè,
el cacau, el sucre, la melmelada, la mel, els cereals, els llegums,
l’arròs, la xocolata, el te, les galetes, les pastes…) com també
productes tèxtils (peces de vestir, parament de la llar…) i molts
altres productes ( joguines, productes d’artesania, llibres, articles
de regal…).

Algunes organitzacions que fomenten aquest tipus de comerç
han iniciant la identificació dels productes que respecten els
criteris del Comerç Just amb un segell internacional de garantia:

On puc trobar productes de
Comerç Just?

A les botigues solidàries, especialitzades en productes procedents del Comerç
Just, a les botigues d’Internet de Comerç Just i també en alguns establiments
comercials i grans superfícies.


