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COMUNICAT DE PRESĂ
14 MAI 2011 – ZIUA MONDIALĂ A COMERȚULUI ECHITABIL, CELEBRATĂ ÎN TIMIȘOARA
Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare derulează proiectul „Modele de bună practică în
domeniul incluziunii sociale”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Unul dintre domeniile de intervenţie în cadrul proiectului vizează dezvoltarea comerţului echitabil şi solidar în România, ca
instrument de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.
Comerțul poate deveni un instrument fundamental pentru reducerea sărăciei și atingerea unui obiectiv esential, acela al
dezvoltării sustenabile. Comerțul Echitabil asigură micilor producători un respect mai mare asupra muncii lor, permițândule să își păstreze modul de viață tradițional și să ofere produse de calitate deosebită.
Anul acesta în Timișoara se organizează mai multe evenimente prin care este susținută tema Zilei Mondiale a Comerțului
Echitabil în 2011: Comerţ pentru oameni – Adu comerţul echitabil în lumea ta!
Pentru detaliile privind acțiunile organizate în cursul zilei de Sâmbătă, 14 mai, vă rugăm să consultați programul
anexat.
”Criza economică globală, criza alimentară şi schimbările climatice afectează populaţia cea mai vulnerabilă din lume în
modul cel mai profund. Mai mult de o treime din populaţia lumii trăieşte în sărăcie (2,7 miliarde de oameni trăiesc cu mai
puțin de doi dolari pe zi). Criza alimentară globală a adâncit şi mai mult această situaţie dramatică, întrucât 925 milioane
de oameni suferă de foame. Criza mondială confirmă necesitatea unei economii echitabile şi durabile la nivel local şi la
nivel global şi necesitatea unui comerţ care să ofere micilor producători mijloace de trai sustenabile şi oportunităţi de
dezvoltare.
Comerţul trebuie să aducă beneficii celor mai vulnerabili. Comerţul poate lucra în favoarea oamenilor.
Comerţul Echitabil (Fair Trade) este un răspuns eficace şi eficient la sărăcie. Comerţul Echitabil contribuie la o
economie echitabilă şi durabilă la nivel local şi la nivel global.
În 14 mai 2011, milioane de mici producători, meşteşugari, fermieri şi manufacturieri, producători Fair Trade, comercianţi
şi consumatori vor sărbători Ziua mondială a Comerţului Echitabil (World Fair Trade Day).
Ziua mondială a Comerţului Echitabil 2011 are ca temă "Comerţ pentru oameni – Adu comerţul echitabil în lumea ta."
(fragment din Declarația Zilei Mondiale a Comerțului Echitabil 2011, http://www.worldfairtradeday10.org/)
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