
s la Lampanya

ROBA

W és l'altaveu de les reivindicacions
de les persones que confeccionen la nostra roba.

Al SUD, la campanya treballa amb l'objectiu de
millorar les condicions laboráis i salariáis, aixi
com per defensar el respecte ais drets fonamentals
de la persona.

Al NORD, pretén fomentar el consum responsable
entre els ciutadans i ciutadanes, tot informant i
sensibilitzant sobre les condicions en qué s'han
fabríeat els productes que comprem.

és una campanya internacional que
s 'emmarca d ins la "CLEAN CLOTHES
CAMPAIGN", que opera a 9 paísos d'Europa en
col.laboració amb mes de 30 organitzacions locáis
d'América Llatina, Asia i África.

A Espanya, la Campanya ROBA NETA está
coordinada per SETEM i compta amb el suport
de mes de 60 organitzacions de desenvolupament,
socials, sindicáis i de consumidors.
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Qui confecciona
la nostra roba?
€SCLAUS D€L SE6LE XX!
Treballen els 7 diesde
la setmana
SENSE DESCANS

Amb sous inferiors al
"salari de
subsistencia"
SENSE DINERS

Falta d'assisténcia
sanitaria
SENSE
PROTECCIÓ

Una mitjana de 20
ñores extres
obligatóries per
setmana
SENSE OPCIÓ

A partir deis 14 anys
no teñen possibilitat
de rebre educació
SENSE FUTUR

No s'accepta el dret
a sindicar-se
SENSE
LLIBERTAT

Assetjament sexual,
acomiadaments per
embarás...

Hi ha coses que
segueixen igual.

Canviem-lés.

Uns guanyen,
uns altres perden

109AAIL AAILIONS
de pessetes va ser el benefici conjunt
de Nike i Adidas durant l'any 1999

19 PTES/HORA
quanyen les persones que fabriquen

samarretes i calcat esportiu
Nike o Adidas

272 AAILMILIONS
de pessetes van gastar Nike i Adidas en
un any de publicitat

70 PTES/HORA
rebrn les persones que confeccionen les

amarretes i calcat esportiu a América
Llatina

19MILIONS
de pessetes diáries paga Nike al golfista
Tiger Woods per portar el seu logotíp

139 ANYS
hauria de treballar un jornalcr indonesi per

quanyar la mateixa xifra
15.000 PESSETES
costen un parell de vambes Nfke o
Adidas

57 PESSETES
d'aquestcs 15,000 son per a la persona que

fabrica el calcat esportiu a Indonesia

Si vols adherir-te a la Campanya
ROBA NETA

i rebre mes informado
sobre aquests temes,

dóna'ns les teves dades personáis.

Nom i cognoms: ™._

Tel.

Carrer: _..

Núm: .....^.

C.P.: Població:

Data de naixement:

E-mail:

Si desitges contribuir económicament
fes e! teu donatiu ai compte corrent de:

Fundació SETEM-Roba Neta:
0075-0002-22-0604512112

El teu aíut és necessari
perqué la Campanya ROBA NETA segueixi endavant

Els donatius desbraven un 20%
en la declaració de la renda

Coordinado General:
Bisbe Laguarda, 4 - 08001 BARCELONA
Tel. 93 441 53 35 - Fax 93 443 20 69

robaneta@pangea.org

Secretaria Técnica
I Gaztambide, 50 - 28015 MADRID
Tel. 91 549 91 28 - Fax 91 549 95 72
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11-S: les altres conseqüéncies

Com quasi setnpre, quan les coses van malament per ais mes
poderosos, encara van pitjor per ais mes débils. I aixó torna a passar
sí analitzem les conseqüéncies que ha tingut M i de setembre entre
els mes pobres. Per comencar, i fem referencia al sector textil
exclusivament, pero en altres sectors ha passat el mateix, cents de
milers de treballadors i treballadores han perdut la seva feina a
Méxic, Hóndures, Guatemala, Pakistán o Bangladesh.

Tant els atemptats contra la població civil ais Estats Units com la
resposta militar nord-americana han paralitzat una industria textil
que estava molt tocada. Segnns el sindicat de treballadors de la
confecció (LJNITE), els atacs terroristes van tancar totalment la
industria del vestit de Chinatown, el centre de la industria del ram
a Nova York. A partir d'aqui es genera un efecte en cadena que
provoca el tancament de cents d'empreses maquiladores i
l'acomiadament de milers de persones.

La dependencia del gegant nord-americá és tan gran que es torna a
complir alió de: un petit estemut deis Estats Units comporta un
refredat molt fort a la resta de' continent Aixi, aproximadament el
90% de totes les peces de roba de vestir manufacturades a la
industria de la maquila a l'América Central van a parar ais mercats
nord-americans. Per ais pa'ísos de la regió, aquesta activitat implica
un tere deis ingresaos totals.

La dura realitat ens demostra que una de les conseqüéncies d'aquest
procésde globalització económica, passats elsesdeveniments de N i
de setembre, és que els treballadors i les economies naeionals de
molts paísos son ara molt mes vulnerables a la inestabilitat política
i económica a qualsevol lloc del món. Aixi, per exemple, una crtsi a
Nova York provoca el tancament de 1.000 empreses a Bangladesh ¡
l'acomiadament de milers de treballadors i treballadores. Bis
empresaris de la industria afirmen que els tancaments de les
fabriques podrien forcar les dones sense feina a la prostitucíó.

En aquesta realitat és quan menys ens hem d'oblidar de les victimes,
de totes. Des deis familiars deis morts a l'atemptat, passant pels
civils afganesos, fins a les milers de persones acomiadades a paísos
d'economies que depenen deis Estats Units.



Entrevista. Una visio des del Canadá

Entrevista a Robert Jeffcolt
Robert Jeffcolt treballa com a analista de politiques a l'orqanització Maquila Solidarity Network,
una xarxa canadenca que promou la solidantat amb grups a Méxic, América Central i Asia.
L'oFganització va comentar amb l'objectiu d'estudiar el particular fenomen de la maquila,
fabriques que exporten per a altres paisos. Inicia el seu treball a Méxic i s'expandeix per
l'Aménca Central, les zones franques i els pares industriáis. Des de 1995 enfoca la seva fema
cap a les grans marques.
Aquesta organització compta amb una petita plantilla: un equtp de quatre persones que hi
treballen a temps complet i.tres persones mes que ho fan a temps parcial. Té un secretariat del
grup d'acció i col-labora amb diferents sindicats, amb ONG i amb esglésies cristianes.
En una economía global és essencial que grups del Nord i del Sud treballin junts per una feina
digna. Aquest és un deis principis que sustenten el métode de treball de Maquila Solidanty
Network.

Font: Maquila Solidarity Nctworh

Bob -així és com s'estima mes que l¡
diguín- és un canadenc afable ¡ molt
eloqüent en les seves explicacions. Em fa
gracia veure que s'está comencant a posar
moré a causa de Taire de la Mediterránia,
tot i que tendeix mes a aquell vermell que
de seguida reconeixem en els estrangers
que venen de latituds mes septentrional
que les nostres... pero ben aviat ens centrem
en l'entrevista.

- A qué s'enfronten els treballadors i les

treballadores d'una maquila?

Les condícions a les maquiles es

caracteritzen, sovint, per serioses

violacions deis drets del treball. Les dones

treballen hores extres per 3 les seves

families. De vegades, han estat forcades

per les fabriques a fer-se análisis

d'embarás i moltes vegades les fan fora si

aqüestes análisis son positives, perqué la
companyia no vol pagar la baixa per
maternitat. I si les dones s'organitzen en
sindicats reconeguts, les empreses poden
arribar a tancar aquelles fabriques i
muntar-les en algún altre lloc... Treballem
en aixó des de fa alguns anys.

- / com está enfocada la vostra feina
actual7

El 1995 vam comencar a enfocar la feina
cap a les marques, les companyies com
Gap, Nike, etc. i les pressionávem perqué
es responsabilitzessin de les condicions de
treball a les fabriques que subcontracten.
Amb tot. ara mateix també hem comencat
a desenvolupar mes relacions amb grups a
l'Ásia.

A qué es deu el vosfre inferes de treballar
amb América Central ¡Asia albora?
En alguns casos, una mateixa companyia
té fabriques subcontractades a tots dos
continents. També hi ha el cas que a
l'América Central molts deis propietaris de
les maquiles son de Taiwan, Corea o Hong
Kong i produeixen per a les marques
americanes, per a Gap, Liz Claíborne, Nike,
Reebok, Adidas, etc. És ¡nteressant perqué
no solament s'ha de fer pressió a les
marques, sino que també s'han de
pressionar les mateixes fabriques

\
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manufactureres. Crear connexions entre
l'América Central ¡ l'Ásía significa que ells
també poden fer pressió en les
companyíes, directament ais productors a
Centrea menea.

- Cam es mafívía//r«*o h vvAra femó?
Fem diverses coses: una feina solidaria que
dona suport a les organitzadons
minoritáries de treballadors ¡ pressió a les
companyies que fan servir aquests
treballadors, ¡ també ais governs de
Canadá, de Méxic, d'América Central. Fem
investigado al Canadá, a les companyies, a
tes fabriques. Quan es possible intentem
treballar amb les companyies en el
desenvolupament del codi de conducta i
amb sistemes de monitoratge.

- Poden serels - •H -•'•• —'-J:i-taútilsper
ais ¡rehollado!

Cal veure el codi de conducta des del punt
de vista deis treballadors. Nosaltres
publiquem revistes en castellá que tracten
els codis de conducta en l'ámbit
internacional, ja que aquesta informado
només es pot publicar en anglés. La
majoria de treballadors a Méxic o de

l'América Central no n'han sentit a parlar
mai. Se suposa que el codi de conducta és
per ais treballadors, pero no el coneixen.

- Aleshores, com veus el futur deis codis de
conducta, cap on van?

És difícil de saber... La major part de les
companyies el fan servir com un
instrument de relacions publiques, per tal
que els consumidors creguin que s'está
fent alguna cosa. En el moment en qué
adopten el codi de conducta s'han de fer
responsables deis treballadors que fan els
seus productes, tot i que no siguin
treballadors directes. Una manera de fer-
los efectius és el monitoratge; ara bé, qui
ho ha de fer? Eis treballadors h¡ teñen un
paper molt important. Les estratégies de
vigilar que el codi de conducta es
compleixi son en discussió continua i
altres estratégies també, relaciones amb la
regulació. Les instítucions internacionals
haurien de mostrar el seu poder per
regular el treball amb un abast
internacional.

- Segons tinc entes al mercal canadenc
també es produeix alguno mena d'abús...

CÓDIGOS!

En la producció de la roba al Canadá
també h¡ ha determinades condicions
d'explotació: molta de la producció está
feta per dones amb petits contractes i que
treballen a casa seva. És un fenomen d'un
altre tipus de subcontratado amb dones,
en aquest cas, que treballen a casa i en
tendes petites.

- Creus que els consumidors teñen prou
consciéncio de com trebollen I qué
amaguen /es yrrms morques7

Els consumidors son un punt mes de
pressíó. Les companyies están molt
preocupades per vendré una imatge, un
símbol, un nom, pero cal promoure el
respecte ais drets humans. La gent jove al
Canadá es comenca a fer preguntes, no de
si la companyia és dolenta o no, sino tot
un sistema de consum i de venda de
productes. Al Canadá, estudiants d'institut
organitzen desfilades "alternatives" de
moda i critiquen aquests espectacles:
presenten unes peces de roba i expliquen
que les va fer una dona a El Salvador que
va cobrar una miseria, mentre que
nosaltres en paguem vint dóíars. És una
técnica popular d'educar sobre el
problema. Els joves se n'adonen que les
fabriques usen els seus treballadors i
també els consumidors, els quals son
manipuláis.

- Quines vtes de soiució te lo situado del
sector textil?
Creiem que ni ha moltes estratégies que
s'han de complementar entre elles. Els
codis de conducta son un punt important
de pressió, pero n'hi ha mes; el govern
hauria de crear altres formes de regulació
que creín implicacions internacionals.

Cal fer mes pressió a les companyíes per
tal de facilitar l'aprenentatge deis
treballadors deis seus drets humans i del
treball. I mes transparencia en els métodes
de verificado i monitoratge per part de les
companyies.



ccions ae ia campanya

Activitats educatives a TlES
El Bonillo

Les accions de la Campanya es continúen niultiplicant qrácies a les vostres iniciatives. Fins a la
seu ens arriba un correu eíectrónic de l'lnstitut d'Ensenyament Secundan El Bonillo, a Albacete,
on s'ha fet una campanya ben peculiar.

Primer es va comencar a parlar de la
Campanya ROBA NETA ais alumnes de 4rt.
d'ESO a la classe d'Ética (a la unitat
didáctica dedicada al consumisme) i
d'lntroducció a rAdmínistració de l'Empresa
(a la unitat que tracta de la responsabilitat
social, el balanc social i el consum
responsable).

Mes endavant, i un cop famifiaritzats els
alumnes amb els termes i els conceptes, es
va decidir aprofundir en aquesta qüestió.
Aleshores, els alumnes de Societat, Cultura
i Religió de 4rt. d'ESO van preparar una
petita representado i uns pósters en qué
explicaven la Campanya ROBA NETA d'una
manera original i divertida.

Fottt: ÍES £ I Bonillo

La representado

Aixi, el vestíbul de l'instítut va servir
d'escenari per a una senzilla, pero efectiva,
posada en escena en qué una conga, com a
instrument musical, i la Filo, com a
protagonista, van ser les estrelles de
l'espectacle.

Un grup de treballadors explotáis, un altre
d'empresaris explotadors i un tercer grup de
consumidors integraven la resta de l'elenc.

La Filo intenta alliberar un grup de
treballadors tancats en una maquila
(ficticia) que van dient en veu alta la seva
realitat laboral: salaris infims, horaris
eterns, falta de seguretat laboral, falta de
mesures sanitáries, etc. La Filo aprofita els
arguments deis treballadors explotats per
adrecar-se ais empresaris explotadora ais

soc LA nuo
¿TAGRADAHIA QUE

L£S ETIQUETES

FOSSIN COM J O '

qui acaba avergonyint amb les seves
preguntes.

Els empresaris teñen arguments poc creíbles
per justificar la seva innocencia. La Filo
acaba acusant els empresaris explotadors de
treure profit de les injusticies. Aquests, en
una actitud prepotent, sembla que
s'espanten poc de les acusacions de la Filo i
no li fan cap cas fins que els diu que
n'informará els consumidors. El grup de
consumidors també h¡ és present. La Filo
parla amb ells i els fa saber tot el que poden
fer, del poder real que té la compra amb
consciéncia, el consum amb consciéncia.

Un exemple per imitar

Per a la Campanya ROBA NETA el que s'ha
fet a l'lnstitut d'Ensenyament Secundan El
Bonillo, d'Albacete, hauria de ser un
exemple del qual ens haurfem de
contaminar tots. Animeu-vos. A El Bonillo
ens acaben d'ensenyar com ens podem
divertir amb consciéncta.



Signatura de l'acord sobre
responsabilitat social i transparencia

Després de quasi cinc anys de fcina i estorbos en la promoció del consum responsable al
sector textil, la Campanya Roba Neta culi els seus fruits amb la signatura, el 18 de febrer
passat, del primer acord sobre responsabilitat social i transparencia amb la Campanya Roba
Neta i ducs de les empreses espanyoles mes importants del sector textil: Mango i Burberry.

La presentado i la signatura de l'acord es
van fcr a l'Escola d'Engínyers Industriáis de
Barcelona, de la Universitat Politécnica de
Catalunya, amb la presencia de personali-
tats del món empresarial i del sector textil,
d'escoles de negocis, d'ONG, politics, insti-
tucions publiques i representants de la
Campanya Roba Neta, entre altres.

Va moderar l'acte Roma Puiggermanal, pro-
fessor d'Economia de la UPC, que va desta-
car la importancia de l'acord com un pas
mes en la transparencia per mostrar les
condicions de treball ais diferents centres
de les dues marques esmentades, en les
quals s'han fet unes primeres passes i ara
s'institucionalitza amb la signatura. També
va expressar la volunta! que l'acte servís per
tal que altres empreses en (a situació de
Mango i Surberry es puguin afegir poste-
riorment a l'acord sobre responsabilitat
social i transparencia amb la Campanya
Roba Neta.

Per ordre d'intervencló, van parlar els
representants de les empreses, Pere Cortés,
director de Recursos Humans, en nom de
Burberry, que va indicar la importancia de
l'acord assumit com un acord lligat a l'ética
empresarial que sempre ha seguit l'empresa,
pero que la Campanya les ha ajudat i
sensibilitzat per continuar treballant i
organiizar-se. Burberry fa el 7% de la seva
produceió al Marroc i considera que
l'experiéncia de la Campanya ROBA NETA
els pot servir de cara a obrir-se a altres
paísos, per la qual cosa espera que la relació
sígui fructífera.

En nom de Mango, Xavier Carbonell,
director de Responsabilitat Corporativa,
també va destacar la voluntat d'un treball
conjunt per actuar i crear un marc de valors
étics fonamentals des de la mateixa
activitat empresarial, passant pels drets
humans i la responsabilitat social i
mediambiental. per aixó han donat suport a
la Campanya ROBA NETA que comparteix
uns mateixos objectius.

Eduard Cantos, coordinador de la Campanya

Font SfTEM

Roba Neta, va explicar les passes prévies a la
signatura, que no van ser altres que una pri-
mera etapa de denuncia de la problemática
del Sud i, en segon lloc, la recerca de solu-
cions i alternatives adrecada a minorar
"modesta ment" la situació al sector textil.

En aquest marc, la Campanya ROBA NETA ha
desenvolupat l'acció Made in Drets Humans,
centrada en l'enviament per part deis consu-
midors de prop de 10.000 postáis a les prin-
cipáis marques de roba espanyoles (Mango,
Burberry, Grupo Inditex, Adolfo Domínguez i
Cortefiel), en qué demana transparencia
quant a les condicions socials en qué es fa la
producció de les seves peces de roba. Les
empreses, en general, van respondre de
manera positiva, es va establir un diáleg i
una primera aproximació que va cloure amb
la proposta de la signatura del document
sobre responsabilitat social i transparencia
que, per motius diversos, només ha estat
subscrit per dues empreses.

Com a resultat d'aquesta acció s'ha aconse-
guit un éxit significatiu amb l'acceptació per
part de dues importants empreses del textil,

Mango i Burberry, de continuar collaborant
amb la Campanya ROBA NETA i responsabilit-
zar-se de les condicions de treball que afec-
ten persones que elaboren roba per a clles. Al
mateix temps implica un compromis de
transparencia per part de les empreses, ja que
permeten visites deis responsables de la Cam-
panya ROBA NETA ais centres de prodúcelo
(inicialment al Marroc). Aquest acord repre-
senta un avene en qüestions de responsabilitat
social de les empreses al nostre pais i obre una
finia de treball conjunt empreses-ONG pioner.

El president de SETEM Catalunya, Joan Cor-
tadellas, va felicitar Mango i Burberry per
confiar en ells i perqué indirectament ani-
maven l'entitat a continuar endavant en el
seu objectiu: educar per a la solidaritat. A
continuació els representants de les respecti-
ve* empreses i de la Campanya ROBA NETA
van signar l'acord i van cedir la paraula ais
assistents, cosa que es va aprofitar per iniciar
un interessant col-toqui sobre la rcsponsabí-
litat social de les empreses i el paper fona-
mental deis consumidors en tot aquest
engranatge.

I



I Accions de la Campanya

Guia per al consum responsable
(de roba)

A ROBA NETA sempre hem estat molt conscients que comprar amb consciéncia de vegades
no és tan fácil. La política desinformativa de les grans empreses espanyoles del textil és en
bona mesura responsable d'aixó. En infinitat de casos, gairebé tots, els venedors no saben
contestar les preguntes sobre l'origen de la nostra roba o les condicions en qué s'ha fabncat.
A la Campanya han arribat molts missatges vostres en qué es denuncia aquesta falta
d'informació que tenim els consumtdors sobre l'ongen del que comprem. En aquest context ens
sembla que un instrument de reflexió com la Guia per al consum responsable (de roba) és
completament necessan.

La Guia

La Guia és un manual de butxaca que pre-
tén contestar aqüestes preguntes i plante-
jar-ne de noves. Així, ens pot ajudar a
actuar com a consumidors ambientalment i
socialment responsables.
En el cas deis productes téxtils, la Guia
intenta respondre íes preguntes del tipus;
en el procés de fabricado, s'han respectar
de manera adequoda els drets bumans de
/es persones? / íé algún efecte negatiu
sobre el medi ambient?

La Guia és el fruit de l'esforc, per part de la
Campanya ROBA NETA que ha comptat
amb la valuoslssima col-laboració del CRIC
(Centre d'lnvestigació i Informado en
Consum) i d'lcária Editorial, sense els quals
segurament no s'hagués pogut editar.

¿o Guia per al consum responsable (de
roba), que es va presentar en societat el
mes de gener passat en una acció ai carrer
al centre de la ciutat de Barcelona, compta
amb una serie d'apartats centrats en I'acte
del consum, en els nostres drets i deures
com a consumidors i algunes preguntes i
respostes sobre el consum responsable. A
mes a mes, compta també amb una
valorado de les principáis empreses
espanyoles del sector textil que tractem a la
página següent.

La Guia és a disposició de qualsevol persona
a la seu de la Campanya ROBA NETA.

ÍOOVoJUSTICIA
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Un cas concret
Des de Valencia ens arriba un correu electronic anomenat De vegades és tan difícil,
que ¡I-lustra perfectarnent la impotencia del consumidor que vol saber qué compra:

(...) Avuí en día no saps gaire bé quins productes venen de pa'i'sos explotats. De
vegades un pensa que és millar comprar a botigues que no siguin grans
superficies i després es fenen sorpreses importants sobre l'origen de /es peces
de roba.

Lo veritat és que també voldría aprendre a teñir un consum mes responsable;
sóc conscient que malgrat no ser una consumista nata tinc alguns moments
de debilitat.

És difícil enfrontarse o una societat que constantment et repeteix com és
d'important anar a la moda i teñir de quasi tot i... T'imposen subtilment com
ha de ser el teu eos i amb qué el pots vestir i mai no pots repetir res de l'any
anterior i, si en fas cas, potser tampoc res d'ahir...



Lmpreses

Valoració d'empreses de roba

Un deis punts mes destacáis de la Guia per
al consum responsable (de roba) és la part
dedicada a valorar i analitzar l'actitud de les
principáis empreses del sector textil quant al
respecte ais drets deis seus treballadors i tre-
balladores. Les informactons s'han elaborat
a partir de les dades obtingudes des de les
nou iniciatives nacionals de la Campanya
ROBA NETA a Europa i a partir de les infor-
macions i els contactes facilitáis pels matei-
xos fabricants i distribuidora de roba mes
itnportants al nostrc pais

Que s'analitza

La valoració de la Campanya ROBA NETA té
en compte els compromisos adquirits per les
setze empreses mes importants del textil al
davant deis consumidors en relació amb les
seves politiques de responsabilitat social i
transparencia. No es valoren les condicions

socials ¡ laboráis de les fabriques própies i
subcontractadesen qué produeixen. Aquesta
informació nosempre ésaccessible i quan ho
és varia constantment. En el treball
d'investigació es teñen en compte aspectes
com els compromisos de responsabilitat
social, la transparencia, la informació al
consumidor i la sevo evotutió recent.

Amb quina f inalitat

La valoració de les principáis empreses de
roba és un ¡nstrument d'informació molt
útil per al consumidor. Grácies a ella sabem
si l'empresa té un codi de conducta basat
en els convenís de l'Organització
Internacional del Treball (OIT), si disposa de
mecanismes independents que assegurin
que el codi de conducta es compleix, si
ofereix informació sobre la seva política de
responsabilitat social, si está oberta al

diáleg amb la Campanya ROBA NETA, si té
una actitud activa i positiva i intenta
avancar en la millora deis seus compromisos
en materia de responsabilitat social.

El resultat f inal

Com sempre, hi ha una mica de tot. La
lectura de la valoració sobre les setze
principáis empreses de roba a l'Estat
espanyol demostra que tot i que s'está lluny
d'una situado positiva algunes empreses
han deixat a entendre un cert canvi, i mes
val aixó que no pas res.

A la página web de la Campany
üittp:,'/www.rüp.il|mpi,T.(irt]) es pot
consultar aquest quadre de valoració ¡
també s'hi podran veure les futurcs
actualitzacions deis diferents treballs
d'investigació.

Empreses valorades

ADOLFO DOMÍNGUEZ iLRBERBY Carrefour

VINTERSPORT ¡ I Akampo MANGO /ARA

Campanya europea coordinada a España

Entitats adherides a la Campa

A cova da T^^^^^^^^^^^^^^^p
Solidaríns-ZarnjmP^^H^^HRBPHs per a ta Coa
Consumo Responsable-Gi tre de Oocumentació i Museu del Textil de V iré UNÉSCÜ de Catalunya, CLAN, Club de Amigos de
la UNESCO, ComercSensc hunu-rus. Comisión Interlrancíscana de Justicia Pa2 y b-üiocjia, Lomrsión JPICConi RV María, Ci • " n-
st'ñor Osear Romero, CECU, CRIC, DlDESUR, Entrepobies-Mallorca, Familia InterFranciscana Internacional. FA u-ión de Av. Jt
Scouts. Fund. Akw3ba. INTERMÓN-OXFAM, Fund. Pau i Solidaritat-CCOO, Fund. per la Pau, Ga*te Herri-Errentena, tíMH Üeusto, Grup lercer Món,
INEF (Grupo Deporte y Valorts Sociales), ISCOD, JPIC, Justicia y Paz, La Ceiba, Mans Untdes, Minyons Escoltes i Guir ^ TÜ, Món-3, NAHUA,
OCSI, S'Altra St-nalla. Sabadell Solidan, SCI, Scouts-MSC, Serwi Pangea, PROCLADE Bélica, SETEM-Andalucia/Aray.. , ría/La R.oia/Nsfa-



ADOLFO DOMÍNGUEZ

l'arruga
és

bella

Adolfo Domínguez sembla que ha aplicat el seu lema a les 1.500 postáis que consumidora \ consumi-
dores li han fet arribar com a suport a una iniciativa de la Campanya Roba Neta. En aqüestes postáis
se li questionen les condicions en qué es produeix la roba que la seva marca fabrica a paísos del Sud.

Quines garanties ofereix que no es confecciona
en condicions d'explotació?

La pregunta és encara a Taire
•any«,

TEJA LA ROEiA D'INJUSTICIES
kRTlClPA EN LA CAMPANYA ROBA NETA
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Nom i cognoms
Carrer

Número Pis .
Teléfon

.. Porta Codi Postal
Data de naixement

Entitat

. Població
E-ma¡í

CU Vull rebre el butlletf trimestral de la Campanya Roba Neta
Q P r̂ correu electrónic (preferible)
Q por correu postal

Vull comprar la Guia para el consumo responsable (de ropa). PVP: 3,50 euros.
Vull comprar la samarreta de Comeré Just de la Campanya Roba Neta (PVP: 18 euros). Indicar talla (S/M/L):

j V u l I comprar el video "Consumo responsable: una responsabilidad de todos" (PVP: 9 euros).
Vull comprar la proposta didáctica per a l'educació en el lleure "Neteja la roba d'injusticies" [PVP: 12 euros)
Vull comprar el material pedagógic per a ESO i Satxíllcrat "La teva roba i els paísos del Sud" (PVP: 10.50 euros).
Vull comprar el (libre "La moda al desnudo" (PVP: 13,20 euros).

_|Vul l comprar el llibre "Deshaciendo la madeja" [PVP: 13.B0 euros).

Totes les comandes de compra de materíals han d'anar acó m pan vades d'un xec bancarí, a nom de fund. SETEM-Roba Neta.
ToU els preus inclouen l'enviament.
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Comentari

o i Burberry signen un acord
a Campanya Roba Neta

Després de gairebé 5 anys de trebali i
esforcos la Campanya Roba Neta ha
recollit nous fruits: la signatura d'un
acord sobre "Responsabilitat Social i
Transparencia" amb dues de les empre-
ses mes importants del sector textil
espanyol. Mango i Burberry.

L'acció "Made in Drets Humans: una
reponsabilitat de tots", que la Campanya
va indar a fináis del 2(>00, n'ha estat el
detonant. Des de llavors, les 5 empreses
de confecció mes grans de l'Esiat espan-
yol han estal en el punt de mira. Son:
Mango, Inditex (Zara), Adolfo
Domínguez, Cortefiel i Burberry. La
finalitat de "Made in Drets Humans" era
pressionar aqüestes firmes perqué adop-
tessin mecanismes per garantir el res-
pecte deis drets humans en la producció
de la roba que fabriquen ais paísos del
Sud.

L'acte, celebra! a l'Escola d'Enginyers
Industriáis de Barcelona el passat 18 de
febrer. va comptar amb la presencia de
personalitats del món empresarial i del
sector textil, d'escoles de negocis,
d'ONG, polítics i institucions publiques,
entre d'altres. Eduard Cantos, coordina-
dor de la Campanya Roba Neta, va
explicar els passos previs a aquesta fit.i
que "van consistir en una primera etapa
de denuncia de la problemática del Sud
i, en segon lloc, en la recerca de solu-
cions i alternatives per millorar modes-
tamení la situado en el sector del textil".

Un procés lent
Des de la Campanya Roba Neta es va
enviar, fa prop de dos anys, un qüestio-
nari a les 12 principáis empreses de con-
fecció espanyolcs seleccionades peí seu
nivell de facturació. en qué es pregunta-
va sobre els seus compromisos sociais
en la confecció de roba a l'estranger i els
mecanismes per supervisar-ne el com-
pliment. La inexistencia d'una resposta

clara va evidenciar la seva falta de trans-
parencia informativa.

Una transparencia que, finalment, han
acceptat algunes d'aquestes empreses. 1
és que la importancia de l'acord rau, jus-
tament, en aquest punt. Roma
Puiggermanal, professor d'Economia de
la Universitat Politécnica de Catalunya,
va destacar-ne la importancia com "un
pas mes en la transparencia per mostrar
les condicions de treball en els diferents
centres de Mango i Burberry, en les que
ja s'han fet alguns passos que ara s'insti-
tucionalitzen amb aquesta signatura".

El poder deis consumidora
Prop de 10.000 postáis, enviades per
consumidors i consumidores de tots els
punts de l'Estat espanyol van aconseguir
que les empreses responguessin de
manera positiva, s'establís un diáleg i
una primera aproximado amb la
Campanya Roba Neta.

"Assumim l'acord com un acte afi amb

l'ética empresariaJ que sempre ha practi-
cat la firma, pero la Campanya ens ha
ajudat i sensibilitzat a continuar treba-
llant i a organitzar-nos" resumía Pere
Cortés, director de Recursos Humans de
Burberry. Mentre que Xavier Carbonell,
director de Responsabilitat
Coorporativa de Mango assegurava que
"existeix una volunta! de treball conjunt
per actuar i crear un marc de vaiors étics
fonamentals des de la propia activitat

Desquerrá a
dreta: Pere
Cortés (Burberry),
Xavier Carbonell
(Mango). Roma
Puiggermanal
(UPC), Eduard
Cantos (Roba
Neta), i Joan
Cortadeltas
(SETEM),
durant la signa-
tura de l'acord
el 18 de febrer.
A sota, acetó de
carrer de la
Campanya Roba
Neta per presen-
tar la "Guia per
al Consum
Responsable (de
roba)", el 2 de
(ebrer a Barcelona.

empresarial, passant pels drets humans i
la responsabilitat social i mediambien-
tal, objectius que compartim amb la
Campanya Roba Neta".

De moment. Inditex, Cortefiel i Adolfo
Domínguez no han acceptat de signar
aquest acord. Per aquest motiu, la
Campanya continuará pressionant
aqüestes 3 empreses perqué donin
aquest pas, que cada cop demanen mes
ciutadans. En aquest sentit, assistira a la
propera junta d'accionistes d'Inditex el
proper mes de juny.

Tanmateix, aquest primer acord amb
Mango i Burberry ja representa un gran
avene en temes de responsabilital social
de les empreses al nostre pais i obre una
línia de treball conjunta empresa-ONG.

n 1

Campanya Roba Neta
-Les dues empreses facilitaran informado a la

Campanya sobre la seva producció en paísos del Sud
i les polítiques de responsabilitat social que apliquen.

-La Campanya assessorará les 2 empreses per a la
mi I lora de la seva política de responsabilitat social i
l'adopció de niecanismes eficacos d'aplicació (codi
de conducta, verificado, etc.)

- S'iniciara un pía pilot al Marroc per millorar les con-
dicions sociais en les empreses i tallers de la zona de
Tánger que confeccionen la roba d'aquestes dues
marques espanyoles.
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Editorial

Mango i Burberry
signen un acord
amb la Campanya
Roba Neta

La UE
Món

el Tercer

jerar la
ramaderia a

janda

Tánger, origen de
la roba que vesttm

i
"És necessari i
urgent construir
una altra Europa"

10NOTÍCIES»

i

La UE i el Tercer Món
El mes de marc ha estal un mes atapeit política i rc¡-
vindicativament parlan!. Barcelona ha acollit la
Cimera de Caps d'Estat i de Govcm de la Unió
Europea (UE). Els Quinze havien de discutir, entre
d'altrcs temes, el de la lluila contra la pobresa.
L'acord no es va íer esperar. La UE es comprometía
a augmentar la seva ajuda ais paisos en desenvolu-
pament. La noticia es concretava amb una xitra: en
el 2006 els paisos membres destinaran un 0.33% del
seu PIB a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD).

Un insignificant augment molt allunyat encara del
promés i desitjai 0.7% establert per l'ONU ais anys
sctania. 1 és que la xifra. que representa un acord de
mínims. no ha satisfet per igual els Quin/e.
Mentrc Holanda i Suécia encapealaven el grup de
paisos que demanaven un esfore conjum mes gran,
Alemanya i Grecia van deixar molt ciar que no
volien adquirir aquesta obligado peí que suposaria
pera les seves cconomies. També Espanya vcia amb
desgrat la postura deis paisos nórdics.

Les xilres parlen per si soles Dinamarca (1.06%),
Holanda (0,82%), Suécia (0.81%) i Luxemburg
(0,7%). Entre els menys generosos destaquen: Italia
(0,13%), Grecia (0,22%). Austria (0.22%), Espanya
(0.22%), Portugal (0,26%) i Alemanya (0.27%).
Si tots els paisos de la UE donessin el 0,7% d'AOD
en els terminis fixats per la proposta de la Comissió
Europea s'aconseguirien 50.000 milions de dólars
addicionals cada any, el doble del que actualment hi
destinen en conjunt tots els patos de la OCDE.

El 0,33% aprovat coincideix amb la mitjana actual
que la UE dedica a la lluila contra la pobresa. i que
el 2006 será del O^Wó, només sis eentéssimes mes
que ara! La part positiva la trobem en qué per
Espanya i altrcs pa'isos aquest 0.33% de mínims sig-
nifica un increment -minúscul i escás- de l'cslbrc
que dediquen, actualment. per ajudar al desenvolu-
pament deis paisos del Tercer Món.

De poe serveix que Espanya presideixi la UE duraiit
el primer semestre de l'any. La seva actitud passiva
a l'hora d'impulsar com caldria la política de coope-
ració de la UE ho demostra. No podia ser d'una altra
manera essent Espanya un deis paisos comuniians
amb pítjor política de coopcraeió.

F> dcniosím. un top m<S que les prioritats son unes
altres, i que ta UE que hauria de jugar un paper relle-
vani, ímpulsant un augment substancial quantitatiu i
qualitatiu de I'AOD. está mes preocupada per altrcs
temes com el de Iiberalil/ar cis mercats, o afirmar
que el sector privat és el que ha de convertir-se en el
principal protagonista del desenvolupament del Siul.
Especialmenl escándalos és que els caps d'Estat i de
Govem es neguin a adoptar les mesures indispensa-
bles que per si soles podrien salvar de la miseria les
dues terceres parts de la humanitat.

I t-í mesures posibles son molt clares- anuí.lar
completament el deute deis paisos pobres; obtemr
deis paisos rics un compromís perqué dediquin
almenys el 0.7% de la seva riquesa a finanear el
desenvolupament; reequilibrarels tenues de l'inter-
canvi entre el Nord i el Sud; garantir la sobirania ali-
mentaria de cada pais: controlar els moviments irra-
cionals deis capitals; declarar tora de la llei els
paraísos fiscals; i establir definitivament una ta.\a
internacional per a les transaecions finanecres.
entre d'altres.

II 0.^3% ¡tprovnf per 1:t t T tiemostni que no s'está
per la feina. Representa un compromis de mínims a
ta baixa. acordat amb presses per assistir amb una
proposta consensuada a la segona gran cita, la
Conferencia de Nacions Unides sobre l-'inances per
al Desenvolupament celebrada a Monterrey
(Méxic) del 18 al 22 de man;. El Consens de
Monterrey, document que van ratificar els caps
d'estat de mes d'un centenar de paisos, no conté cap
compromís especific per incrementar els recursos
financers disponibles per a programes de desenvo-
lupament.

Infortnatiu <^ef€H\*- Cataluma
Primavera 2002. Número 39
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Recuperar la ramaderia
a Uganda

Les dones son
les principáis
beneficiarles de
la Cooperativa
Integral de
Bululú, amb la
que SETEM
col.labora.

Localitzat a la panxa d'África i anomenat la "Perla africana", Uganda viu un procés lent de recons-

trucció després que la guerra de la década deis 80 el castigues profiindament. De tradició emi-

nentment agrícola i ramadera, el país treballa per recuperar aqüestes activitats, prioritáries per a la

seva economia i subsistencia. En aquest escenari és on, des del passat octubre, hi treballa la

Caroline Segarra, cooperant de SETEM, que col.labora amb la Cooperativa Integral de Bululú.

Uganda viu un període de recons-
trucció lent després que la guerra de
la década deis 80 submergís el país
en la miseria mes profunda. Els
nombrosos programes de rehabilita-
do i desenvolupament duts a terme a

partir de 1993, quan van acabar els
enfrontaments, han anat dirigits a
recuperar la seva tradició agrícola i
ramadera, activitats prioritáries
encara avui.
Bululú és una de les regions

d'Uganda que mes va patir la guerra.
Les famílies camperoles que van
anar retornant després d'anys d'exili
es van organitzar en la Cooperativa
Integral de Bululú per fer possible la
recuperació de les activitats produc-
tives tradicionals. Des de 1996, any
de ía seva creació, la cooperativa s'ha
dedicat a fomentar i donar suport a
lotes les activitats favorables al
desenvolupament de la zona on ope-
ren. Així, ha posat en manta una
caixa d'estalvis rural a partir de la
qual s'han concedit 32 crédits per a
activitats generadores d'ingressos;
ha engegat un projecte de millora
agrícola en el que s'han formal 10
camperols i camperoles en técniques
de producció agraria, i s'ha dut a
terme un projecte de corriere i al itza-
ció de les collites.

Una vaca per a tothom
L'experiéncía positiva de les accions
acomeses per la Cooperativa Integral
de Bululú va impulsar els seus ínte-
grants a iniciar un programa de repo-
sició de bestíar boví, que anys enrera
havia estat la principal font de rique-
sa de la zona. Per a fer-ho, i amb la
col.Iaboració de SETEM i
Veterinaris Sense Fronteras, s'está
capacitant 114 dones de 16 localitats

Primavera 2OO2
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de Bululú en técniques ramaderes.
"Entreguen! una vaca, un kit veteri-
nari i Ilavors en forma de crédit.
Aquest crédil ha de ser retornat en
(res anys; al final d'aquesl periode,
cada dona beneficiaría ha de retor-
nar un vedell de dos anys per poder
coniencur amb la rotació del credit
per (al que altres dones se'n puguin
beneficiar" explica Caroline
Segarra, cooperanl de SETEM a la
zona. Aquesta iniciativa, sumada a la
introducció de bous i de Ilavors
millorades, esta fent possible que
aquest grup de dones cobreixi les
necessitats básiques de les seves
families que representen un lotal de
1260 persones, prácticament el 15%
de la poblaeió de Bululú.

endavant la familia, la que treballa
tot el dia perqué tot esligui a punt, és
la primera en llevar-se i rúltima en
anar a dormir. És l'enearregada de
les tasques agricoles, la que llaura la
térra i recolecta els seus fruits, sense
mes ajuda que les própies mans. És
la que. un cop alimentada la familia
(molt nombrosa normalment), ven
els excedents agricoles de mandioca,
mili, fesols... ais mercats locáis. La
que. si no té filis, ha de caminar
quilómetres per anar a buscar aigua i
llenya per fer e! í'oc amb el que des-
prés cuinará. És la que ha de teñir
cura deis filis (6/7 per mitjana) i.
també, de la casa". Amb el programa
de reposició ramadera i amb el fons
rotatori de bestiar boví la

La dona africana
Les benecifiáries directes del projec-
te son dones de la regió. Aixó és així
perqué el que la Cooperativa Integral
de Bululú intenta és potenciar el
paper de la dona africana i donar-los
una l'onl d'ingressos no només en un
sentit eeonomie, sino sobretot amb
un sentit social i de dignificado del
treball de la dona, que en aquesta
regió d'Uganda continua estant en
clara inferioritat respecte a l'home.
De fe!, lal i com explica la Caroline
"la dona és la base del nucli familiar,
pero no se li reconeix cap mena de
protagonisme. La dona es la que tira

Cooperativa Integral de Bululú pre-
tén potenciar la presencia de grups
de dones en les diferents associa-
cions de la zona, i que juguin un
paper importan! dins de la
Cooperativa i de les seves comunitats.

Crcdits per a Bululú
La Cooperativa Integral de Bululú
gestiona a mes una cartera de crédits
propia per a la gent que ho sol.licita,
i és que princ i palmen! está actuant
com una caixa rural i eom assessora
en la comercialització de la produc-
ció agropequaria. "La cooperativa
concedeix petits préstecs que oscil-

La Caroline
Segarra, coope-
ran! de SETEM.
dona suport
técnlc en un
projecte
de reposició
bovina a la
regió de Teso,
al nord
d'Uganda.

len entre els 33 i eis 330 euros a par-
tir deis estalvis de la gent que n'és
sacia" comenta la Caroline, que des
de ¡'octubre del 2001 dona supon
técnic per mi llorar la gestió de la
cartera de crédits de l'organització. I
segueix. "El que resulta increíble és
el que arriben a fer amb tan pocs
diners! Tcninl en comple que Bululú
está a prop del llac Kyoga, molta
gent es dedica a la pesca i, per tant,
aquests crédits es dediquen a activi-
tats rclacionadcs amb aquesta activi-
tat: confecció de xarxes. fabricació
de bots, comcremlit/ació i assecat
del peix..."

El consorci entre SETEM i Veterinaris Sense
Fronteres, que opera a Uganda des de 199K, ens
ha permés entrar a trcballar mes a fons al conti-
nent áfrica. Per donar suport a la Cooperativa
Integral de Bululú necessitem el teu suport.

Donatius per al projecte de
Bululú (Uganda): Fundació SETEM

2013-0014-75-0201302791 (Caixa Catalunya)

Rwordu que els donaln» u \a Fundació Si, 11- M
ifcígruvcn un 20% en la lev» Dcclaracm de la Rcndu.
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Reportatge

Tánger,
origen de la roba que vestim
La ciutat de Tánger, al nord del Marroc, alberga una cinquena part de les empreses de

confecció textil i una quarta part de la má d'obra del país dedicada a aquest sector. A la

ciutat hi ha mes de 500 tallers informáis de confecció textil, on s'está pagant entre 0,30

i 0,72 euros/hora, mentre que el sou mínim al Marroc és de 0,90 euros/hora. La dona és,

a mes, la que mes pateix les males condicions sociolaborals dins d'un sector on repre-

senta el 79% de la má d'obra. Aqüestes son algunes de les conclusions d'una investiga-

do realitzada per la Campanya Roba Neta, amb el suport de la Fundació Jaume Bofill.

"Estudi d'investigació sobre les condi-
cions sociolaborals en el sector de la
confecció textil al nord del Marroc i el
desplacament de la producció de les
empreses espanyoles" és el títol de la
investigado que ha realitzat durant 2
anys la Campanya Roba Neta per

tragar un mapa, el mes concret possi-
ble, de les condicions deis treballadors
i treballadores al Marroc. Actualment,
el 25% de les empreses del sector tex-
til establertes en aquesl país del
Magrib son de capital total o parcial-
ment estranger. "L'estudí es va iniciar

La Campanya
Roba Neta va
visitar durant
el juny del 2001
les fabriques
de Corteflel i
Burberry a
Tánger on, tal
com recull
I'informe
realitzat,
es respecten
els drets
laboráis deis
treballadores
i treballadores.

per conéixer les característiques de les
inversions de les empreses espanyoles
téxtils al nord del Marroc, especial-
ment a Tánger, que és on s'ubiquen la
majoria", explica Eduard Cantos,
coordinador de la Campanya Roba
Neta a l'Estat espanyol. I és que ins-
tal.lar-se a Tánger pot significar per a
una companyia una reducció de fins a
un 75% de l'Impost de Socielats. 1
continua: "la Campanya ha pogut
investigar de manera continua 20
lallers informáis, i averiguar que 12
d'ells produíen o havien podruit per
alguna marca espanyola coneguda".
F.ntre aqüestes marques destaquen:
inditex (5 tallers detectats/25%},
Mayoral (5 tallers detectats/25%), i El
Corte Inglés (3 tallers detectáis/15%).

Confecció espanyola
La complexitat del sector de la confec-
ció textil -on és molt rreqüent la sub-
contractació i, fins i tot, la sub-subcon-
tractació-, així com el notable impacte
d'aquest sector en l'equilibri económic i
social a escala regional, han fet que
resultes difícil de fer una fotografía
precisa de l'entremat d'externalització
de la producció, i identificar quina o
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quines modaütals de producció están
duení a tenne les abundaras empreses
téxtils espanyoles presents al Marroc.
Claire Trichot. coordinadora de la
investigació, explica les dificultáis:
"realmcnt el mes complicat ha estat
conéixer les condicions sociolaborais
dins deis tallers elandestins. Hns hem
hagut de fer passar per agents comer-
ciáis per poder accedir-hi, i després
guanyar-nos la confianca d'alguns tre-
balladors perqué ens portessin etique-
tes que evidenciessin per quines mar-
ques es fabricava dins d'aquclls tallers".

Prccarietat i clandestinital
La investigació ha evidenciat algunes
dades rellcvants. D'una banda, les con-
dicions sociolaborals empitjorcn a
mesura que augmenta el carácter
informal del lloc de treball. D'altra
banda, es constata que "hi ha empreses
espanyoles que subcontracten al
Marroc, i cada vegada n'hi tiaurá mes,
perqué existeix una política de fomen-
tar la inversió al Marroc". afirma
Claire Trichot. 1 continua: "aixó esta
fent que creixi el sector informal per-
qué les grans empreses no poden
absorbir tota la má d'obra que está
arribant de les zones rurals". I és que,
segons revela l'estudi, les marques
espanyoles teñen com a estrategia sub-
eontractar al máxim la seva producció
a diferents empreses, jugant d'aquesta
manera amb la seva flexibilitat i aug-
mentant la competitivitat entre elles.
"El que caldria veure és si es poden
trobar alternativas al sector informal
perqué el fet que hi hagi inversió és
positiu", assegura la coordinadora de
la investigació.
Una altra dada interessant a destacar
és que "les dones son les que mes
pateixen les males condicions labo-
ráis. Els empresaris les prefereixen per
la seva destresa en el treball de con-
fecció, per la seva submissió. i peí seu
menor cost". explica Trichot. 1 és que
en aquests tallers es reprodueixen les
formes de control patriarcal que exis-
teixen en la propia societat marroquí -
na. La vulnerabilitat de la dona marro-
quina en altres aspectes de la seva vida

es reprodueix també en el seu lloc de
treball.
La Campanya Roba Neta conclou en
el seu informe que tot i que les grans
marques espanyoles detectades en la
investigació no fabriquin majoritária-
ment en tallers informáis o clandes-
tins. considera greu que en aquests
moments estiguin fent ús d'aquesta
práctica amb les conseqüéncies nega-
tivos que aixó comporta per ais treba-
lladors i treballadores afectáis. També
considera que aquests resultáis només
constitueixen la punta d'un iceberg i
que, probablement, es podrien extra-
polar per ais mes de 500 tallers infor-
máis detectáis a la zona de Tánger.

Perfil de les
empreses al Marroc

A. Empreses espanyoles deslocalitzadcs
Son empreses iocalitzades a Físpanya que traslladen la
seva producció al Marroc mitjancant la creado d'una
filial.

B. Empreses inversores de capital cspanvol
Son empreses creades al Marroc amb capital cspanyol.
La seva prodúcelo va dirigida a diferents clients i mar-
ques.

C. Empreses contractades
Son empreses ubicades al Marroc, marroquines o de
capital estranger, que están con iniciados per una empresa
o marca espanyola per confeccionar-los pan de la seva
producció.

D. Empreses subcontractades
Son empreses contractades per les empreses de la cate-
goría C perqué producísin de numera puntual i específi-
ca alguna comanda. Son petites empreses "semi-infor-
mals" o tallers clandestins.
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8 Entrevista

Arcadi Oliveres, catedráíic d'Economia de la UAB i president de Justicia i Pau.

"És necessari i urgent
construir una altra Europa"
Arcadi OH veres
realftza des de
fa molts anys
una ¡m porta nt
tasca de
sensibilització
a través de la
seva participa-
do en con-
ferencies,
xerrades, i
actes públics.
També col-labo-
ra en diversos
cursos relacio-
náis amb
l'ámbit econó-
mic de les
Relacions
Internacionals.

Espanya ha assumit la presidencia de la Unió Europea (UE) durant
el primer semestre del 2002. L?indiscutible pes polític, económic i
comercial de la UE en el context internacional li confereix una
gran responsabilitat, que hauria de quedar reflectida en iniciatives
concretes, en la construcció d'un món mes just. Pero existeix real-
ment aquesta voluntat? Arcadi Oliveres ens ha parlat de la UE
coincidint amb la Cimera de Caps d'Estat i de Govern celebrada el
15 i 16 de marg a Barcelona.

Vna altra Europa és possible?
I necéssaria perqué l'Europa actual

está plena de contradiccions i defec-
tes. D'una banda, estem construint

una Europa financera no democráti-
ca. Hem arribat a una Europa que té
una moneda única, pero que no té una
política social única, una pensió
única, un salan mínim únic, unes
laxes d'atur similars... S'ha avancat en
alió que interessa, pero gens en
l'Europa que no interessa, que és la
social. Aquest és el segon gran defec-
te. Una Europa del capital que priorit-
za les finances. en derriment de la
política social i la cobertura de les
necessitats de la gent.
En tercer Iloc, ens trobem davant
d'una Europa deis estats ¡ no de les
nacions o deis pobles. I no s'ha tingut
cap mena d'escrúpul en no respeclar
cultures tradicionals i autóctones per-
qué no teñen estat.
Quart defecte. Estem convertint
Europa en una ciutadella tancada a
¡'arribada d'immigrants i de rerugiats
politics i, cinqué, es tracta d'una
Europa amb voluntat imperial. Tola la
política de seguretat i defensa de la
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UE és una política amb vofuntat de
mantcnir els privilegis de l'actual sis-
tcma ecunómic.

Com definiría l'actual model de
construido europea?
Europa esta constituida per 15 estats,
tbrmalmeni democratics. que están
edifican! una Europa que de
democrática no en té res. Tampoc no
es una Europa supraestatal. ja que
amb els temes mes ¡mportants cada
país té dret de veto.

La política de la VE és neoliberal.
Que vol dir aixó a l'hora de la
veritat?
Que existeix una tendencia de restric-
ció per parí de l'Estat que está fent
niarxa enrera en temes socials, en res-
ponsabilitats educalives, en qüestions
fiscals... I que ha renuncíat a la capa-
cita! que teñen els estats de controlar
les gmns transnaeionals, l'especulacio
financera,... Tot aixó és neoliberalis-
me, encara que mes matisat que el
que existeix ais Estats Units.

La política de la VE és autónoma o
está sotmesa ais ¡nteressos deis
Estats linas?
Des del puní de vista económic tant
cls uns com els altres depenen de l'es-
peculacio finunecra, de les transna-
cionals. Pero política i, sobretot, mili-
tarment Europa depén deis EEUU.
Només cal veure el trist paper que ha
fet en la guerra de l'Afganistan.

Quina huuriu de ser la mixsió de la
VE?
De reconciliado entre europeus i de
solklaritat amb la resta del món.
Europa ncix amb un doble estigma.
D'una banda, voluntat de superar gue-
rres i de crear una reconciliació entre
europeus i. de l'altra. voluntat de
recuperado de poder. I aixó encara es
manté ara. Quan es parla de l'euro el
primer que es diu es que rivalitzará
amb el dolar. Quan es diu que Europa
s'uneix no es diu per intentar viure en
harmonía o per ajudar cls paísos del
Tercer Món. sino perqué rivalitzi amb
els EEUU

"Vivim en una Europa
del capital que
prioritza les finances,
en detriment de la
política social".

/ la deis organismes
internacionals ?
Les altres institucions hauricn de fer
un paper regula-
dor de l'econo-
mia mundial que
no fan perqué no
son democráti-
qucs. El BM,
I'FMI i la OMC
haurien d'establir
justicia económi-
ca enlloc de fer
augmentar les diferencies socials i
económiques del món.

Al final de la Ronda Uruguay la I !E
va prometre ais paísos pobres que el
nou entorn de la liberalització
comercial els permetria accedir a
un major percentatge de la prospe-
ritat global. Ha passat el contrari.
Per que la VE es nega a reconéixer
l'impacte negatiu que la liberalitza~
ció económica ha portal a aquests
paísos?

Els que dirigei-
xen Europa son "E l s nOStreS
d i r e c t a m e n t _ , ,
beneficiar» d'a- representants
questa política i, comencen a teñir por
a mes, es deuen a .

un eicctorat. HÍ perqué els moviments
ha una dada que ant iglobal i tzació s'han
magrada recor- °
dar. Espanya adonat que estem en
cobra 600 mil
milions de pesse-

tes nets de la UE q U e les coses canv'íin"
i ajuda al Tercer
Món amb 200
mil milions. És a dir, que la solidari-
tat d'Espanya amb el Tercer Món és
una tercera part de la solidaritat
europea amb Espanya. Pensó que no
ens la mereixem aquesta solidaritat.
Com es pot lluitar contra l'Europa
del Capital?
Com s'está fent ara. Fins fa poc
quan hi havia una cimera comu-
nitaria gairebé níngú no en feia cas,
i ara els nostres represenlants
comencen a teñir por perqué els
moviments antiglobalització s'han

adonat que estem en un món que
necessita que les coses canv'iin, i
que no és només responsabilitat
deis organismes sino també deis
europeus. Aquesta presa de cons-
ciéncia és positiva. 1. segon, ens
obliga a fer una revisió del carácter
democrátic deis nostres elegits que
es consideren representants del
poblé i s'han d'amagar davant deis
ciutadans.

Com valora que els moviments
antiglobalització es facin visibles
en ocasió de les reunions de les
principáis organitzadons mun-
diuls?
Pensó que s'han de fer visibles
quan n'hi ha i quan no n'hi ha. Em
semblen molí bé cls actes contra
l'Europa del capital, pero tambe em
sembla va molt corréete el Foro
Social de Porto Alegre, fins i tot
mes, perqué no era anar a la contra
sino intentar presentar alternativcs
davant d'un sistema que no ens
agrada. Cree que les dues postures
son necessáries.

És una utopia pensar en una altru
Europa, en un altre món?
És imprescindible, neeessari i
urgent perqué si no ens movem per
aixó no avangarem mai. Una altra
Europa, un altre món i una altra
globalit/ació son possibles si soni
capacos de prendre consciéncia
que el que h¡ ha és enormement
injust.

to Alegre • Rs . Brasil • 2002
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Nou disseny per a les samarretes
de SETEM 2002

La Federado SETEM ha triat el nou
disseny de les samarretes
2002. El guanyador d'en-
guany ha estat Manolo
Méndez, de I'empresa
AIA de Cerdanyola del
Valles, que ha optat per un
disseny on les Iletres de l'eslógan
"Globalitzem la solidaritat" son les
protagonisles. La novetat d'aquest
any és que la samarreta es podrá
adquirir també en color blau, a pan
del cru. en les talles: S, M, L i XL. El
preu de venda és de 12 euros i ia
podeu comprar a les seus de SETEM.

El curs de postgrau ADI es converteix en master
El curs d'Agems de Desenvolupa-
ment Internacional s'amplia a dos
anys a partir del setembre i es con-
verteix així en master. Les raons de
SETEM per prendre aquesta deter-
minació han estat, principalment, el
ciar interés que hi ha davant !a for-
mació i la creixent demanda a nivel I
laboral de perfils concrets en el
camp de la cooperado al desenvolu-
pament. En aquest sentit, el tret dife-
rencial del curs consistirá en el fet

que l'alumnat haurá de fer practi-
ques en alguna ONG del Sud o del
Nord durant un període mínim de
tres mesos. L'ampliació de l'ADI
comportará també la reestructurado
del primer any. que comentará a
aplicar-se en I'edició del mes de
juliol. El periode de preinscripció
del nou master s'miciará durant el
juny, i va dirigit a tots els alumnes
que des de 1994 hagin cursat el pri-
mer curs de l'ADI.

SETEM present a Fira Natura de Lleida
La delegació de SETEM-Lleida va
participar del 8 a l'I I de marc a Fira
Natura. Aquesta fira. que se celebra
per quart any consecutiu i que van
visitar 14.000 persones, és un deis
majors exponents firals referits al
medi ambient i la qualitat de vida a
Catalunya. 12 voluntaris i voluntáries
de SETEM-Lleída van ser els enca-
rregats de donar informado i vendré
productes de Comeré Just. així com
de fer les degustucions de cafe i gale-
tes. El darrer dia de la fira van mun-
tar una act¡vital destinada ais mes
petits. Es tractava de fer un dibuix
que el grup de Lleida portará aquest

estiu ais nens i nenes de Dominicana.

La Campanya Roba
Neta col,labora amb
"Les tres bessones"
La Campanya Roba Neta ha assesso-
rat el guió de la nova entrega de Roser
Capdevila"Les tres bessones marquen
un gol". Aquest cop. les entremalia-
dures de les tres germanes faran que
la Bruixa Avorrida les envii a viure en
la propia pell Pexplotactó infantil en
una fabrica de pilotes. La col.Iecció
"Una mirada al món" . coeditada per
Icaria, Intermón Oxfam i
Cromosoma, pretén educar els infants
en els valors de la igualtal, la con-
vivencia, el respecte o la solidaritat
entre els mes joves. El nou conté edi-
tat en cátala i castellá, i properamenl
també en francés i anglés, val 6 euros,
i el podeu trobar a qualsevol llibreria.
Sens dubte, un bon regal per Sant
Jordi!

CURS:
EINES D'ANIMACIÓ
COMUNITARIA EN
PAÍSOS DEL SUD

Dates de realització: 4 i 18
de maig i 1 i 8 de juny

Horari: Dissabtes,
de 10 a 14 h.
Inscripcions

fins el 25 d'abril
Preu: 66 euros

(socis/es 10% descompte)
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300 participants de Camps de Solidaritat
a la Trobada Zero

El 10 de man; va teñir lloc a la
Universitat Politécnica de Catalunya la
Trobada Zero, que dona el tret de sor-
tida ais Camps de Solidaritat 2002. La
sessió, que va comptar amb gairebé
300 participants, va comencar al mati
amb l'cxposició que va fer el president
de SETEM, Joan Cortadellas, sobre
els objectius deis Camps; la taula
rodona amb voluntaris d'anys ante-
riors; i el video "Bombai. Bombai: la
torca de la solidaritat". Cap al migdia
els grups van teñir ocasió de trobar-se
per coneixer la resta d'integranls i per
comencar a parlar de l'organització del
seu Camp. Enguany hi ha previstos 37
Camps de Solidaritat repartits en 18
paísos del Sud. La segona trobada ofi-
cial va ser la que es va fer el 6 d'abril
al collegi Joan XX1I1 de l'Hospitalet,

durant la primeni jornada del Curs de
Formació.
D'altra banda, el primer cap de setma-
na de maro es va realitzar el curs de
formació de l'equip coordinador de
Camps 2002 a la casa de colónies Can
Bellvitge de Girona, on hi van partici-
par 34 coordinadors i coordinadores.

CURS: COMERC JUST, UN NOU ÁMBIT DE COOPERACIÓ
Dates de realització: 28 i 30 de maig, 4 ¡ 6 de juny

Horari: Dimarts i dijous, de 1830 a 21'30 h.
Inscripcions fins el 21 de maig

Preu: 58 euros (socis/es 10% descompte)

ESTADES
INTERCULTURALS

Estiu 2002
Marroc, Senegal,

Chiapas i Equador
Primera Sessíó Informativa

Dimecres, 24 d'abril a
les 20 h. a la seu de SETEM

Informa't al te I. 93 441 53 35

SETEM es vincula al
grup 3-Fásic

La Junta Directiva ha aprovat Tingres de
SETEM-Catalunya al Fórum d'Asso-
ctacions de Solidaritat Internacional de
Catalunya (3-FÁSIC), un gnip d'ONCi
catalanes que des de fa uns anys treba-
llen juntes per incrementar la seva
representativitat social. Actualment,
aquest grup está formal per Medicus
Mundi. I!ntrepobles. Veterinaris sense
Fronteres i Enginycrs sense Fronteres.
La idea de fons del 3-l;ÁSIC és crear un
espai entre ONG ideológieanient afins
per compartir inquietuds i realitzar pro-
jeetes en comú.

I

300.000 persones a
la manifestado antiglobalització
Mes de 300.000 persones van assitir a
la manifestació Contra l'Europa del
Capital que va teñir Iloe el 16 de marc
a Barcelona, coincidí ni amb la
Cimera de Caps d'Estat i de Govern.
L'cxit d'assistencia -va ser la manifes-
tació mes gran que s'ha fei mai contra
la globalització-, va fer que només el
primer bloc de la marxa constinrit per
la Plataforma Contra l'Europa del
Capital pogués acabar el recorregut
davant del monLiment de Colon, on es
va llegir el manifest. El segon i tercer
blocs, formats per la Plataforma
Independentista i peí Fórum Social -
partils políties, sindicáis i ONG-, res-
pectivament, van haver d'esperar 2
hores per comencar a caminar. Els

manifestants van recorrer de manera
pacífica i festiva el centre de la ciutat,
tot i que al final es van produir alguns
meidents violents que es van saldar
amb un alt nombre de detencions
indiscriminades.

SETEM, inte-
grant del

Fórum Social,
també hi va
ser present

amb el lema
"Amb el Sud

construí m
junts un altre

futur".

C ?C TI
Del 31 al 2 de juny a la Placa
de la Catedral de Barcelona.
Fira de productes, concerts,

activitats infantils...
Mes informado:
www.festaej.org

Fes-te amic del Comeré Just

I

I
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La caiguda espectacular deis preus del café está afectant
la sitpervivfül^^gtoltes famíli^^mn aque

V4.

El Cm^^^m^^^^mma per a^m^mp
pagant el preu que es merebceiu un preu just peí sen esforc

Ajuda'nsperqué contimün tenint una vida digna. ^ g
Donatius: Fundado SETEM/Campanya "El hnn café és bo per a tothom"
2013-0014-75-0201302791 (Caixa Catalunya)

T r o b a d a T e r r i t o r i a l i A s s e m b l e a a n u a l d e s o c i s / e s

Bcnvolgut soci/ Benvolguda sócia,

Em plau de convocar-te a la Trobada
Territorial i a l'Assemblea anual de
socis i sócies de SETEM-Catalunya,
que aquest any celebrarem acollits per la
nostra delegació de Manresa, concreta-
ment el proper dissabte 20 d'abril al
Casal de Joves La Kampana de
Manresa (c/Campanes 9 baixos), amb
el següent programa:

TROBADA TERRITORIAL (matí)
• 10'30 - Acollida i presentació de la tro-

bada
• 11 '00 - Xerrada i debat sobre

"Diversitat cultural i convivencia amb
els nous immigrants del Sud", amb en
Josep Lluis Mateo, antropóleg

• 13'00 - Dinámiques per aprendre a
conviure en ta diversitat, amb Mónica
Pes del grup Entrecultures de la
Fundació Jaume Bofill

• 14'30-Diñar

ASSEMBLEA DE SOCIS/ES (tarda)
• 16'00 - Inici de l'Assemblea amb el

següent ordre del dia:
1/ Lectura de l'acta de l'assemblea del
2001
2/ Presentació de la memoria i de l'es-
tat de comptes de l'any 2001, i apro-
vació si s'escau
3/ Presentació del programa d'actua-
ció i del pressupost de l'any 2002, i
aprovació si s'escau
4/ Renovació, d'acord amb els nostres
Estatuís, de 5 carrees de la Junta
Directiva: secretaria, 2 vocalies perso-
náis i 4 vocalies terri-torials
5/ Proposta d'increment de la quota
ordinaria a 18 euros trimestrals, i de
la mínima a 12 euros trimestrals a
partir de 2002; i d'increment automá-
tic de les mateixes a partir de 2003
segons I'IPC de cada any anterior

En relació al punt 4 de I'ordre del dia de
l'Assemblea, vull recordar-te que tots
els socis i sócies sou convidats a pre-
sentar-vos

Per acabar vull insistir-te, una vegada
mes, que tota proposta, suggeriment,
aprovació o esmena son fonamentals per
al funcionament de la nostra ONG. 1 per
aixó confiem que el proper 20 d'abril
podrem comptar amb la teva, sens
dubte, valuosa opinió. Tanmateix, si no
poguessis venir personalment et recordó
que, d'acord amb els nostres Estatuts,
pots delegar el teu vot per escrit en
un/a altre/a soci/a.

Esperant de veure't el dia 20, rep una
salutació ben cordial.

JOAN CORTADELLAS
President
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