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COMUNICAT DE PRESĂ
FairTrade Timișoara!
Pentru al 3-lea an consecutiv,asociația CRIES
marchează Ziua Internațională a Comerțului Echitabil în orașul nostru
Comerțul Echitabil este un comerț bazat pe valori sociale și de mediu. Totodată, Comerțul Echitabil este o mișcare
globală ghidată de obiectivul reducerii sărăciei globale și a disparităților din țările foarte bogate și cele foarte sărace.
Standardele Comerțului Echitabil vizează obiective precum crearea de oportunități pentru producătorii marginalizați,
plata unui preț corect pentru produsele achiziționate, condiții de muncă mai bune sau protejarea mediului înconjurător.
Comerţul trebuie să aducă beneficii celor mai vulnerabili. Comerţul poate lucra în favoarea oamenilor.
Comerțul nu este doar un schimb de bunuri pe o piață. Prin comerț putem susține o lume diferită, în care valorile
noastre și produsele pe care le consumăm sunt în concordanță. Pentru aceasta, este însă nevoie să regândim
paradigma comerțului internațional și local, înțelegând și asumând puterea pe care o are consumatorul.
Adesea, prin produsele pe care le consumăm zilnic nu urmărim doar o satisfacere optimă a nevoilor noastre, ci și
votăm lumea de mâine. FairTrade sau Comerțul Echitabil este o mișcare globală ce folosește standarde sociale și
ecologice pentru a proteja micii producători și mediul, printr-un comerț internațional mai echitabil.

Eveniment de celebrare a Comerțului Echitabil în Timișoara
Sâmbătă, de la ora 16, un grup de liceeni de la Liceul Teoretic Bartók Béla, împreună cu alți voluntari
timișoreni vor traversa centrul orașului purtând afișe și distribuind materiale informative privind FairTrade.
Plecarea se face din Parcul Justiției, de lângă standul de biciclete I’Velo, unde sunt așteptați toți cei interesați
să participe.
Comerțul Echitabil este una dintre temele promovate de asociația CRIES – Centrul de resurse pentru inițiative etice și
solidare.
Fair Trade (Comerțul Echitabil), Comerțul bazat pe solidaritate și practicile de Consum Responsabil contribuie la o
economie alternativă, fundamentată pe valori sociale și de mediu.
Proiectul strategic Modele de buna practica in domeniul incluziunii sociale este implementat de catre asociaţia CRIES - Centrul
de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) in parteneriat cu Platforma Europeana IRIS (www.iris-network.eu) si
asociatiile Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi Integra România
(www.integraromania.ro). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU si se deruleaza in perioada 20102013.
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Comentariu FOTO anexată: În rând cu lumea – FairTrade printre noi.
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