Per a milions
de persones al món
TOTS ELS DIES SÓN NEGRES

Black Friday, Ciber Monday, descomptes especials,
rebaixes 2x1, vendes outlet, tarifes low cost…
Cada vegada comprem més i a un preu més baix, però no
ens aturem a preguntar quines són les conseqüències
d’aquest consum desmesurat sobre les altres persones.
Amb aquesta campanya volem aprofundir en com
els nostres hàbits de consum quotidians tenen un
impacte molt més gran del que ens imaginem sobre les
condicions de vida de milions de persones.

La nostra manera de consumir afecta a
les persones en situació més vulnerable
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Perquè tot el que fem està interconnectat i té
unes conseqüències tan devastadores per a algunes
persones i els seus ecosistemes, que no podem, ni
èticament ni moralment, mirar cap a un altre costat.

MIRA MÉS ENLLÀ.
Consumir el just i necessari depèn de tu.

Patrocina:

BLACK FRIDAY,
BLACK SATURDAY,
BLACK SUNDAY...

Tres samarretes al preu d’una?
Les grans marques de roba han aconseguit imposar un model de negoci
basat en la deslocalització continuada, buscant països que tinguin el menor
cost de fabricació i els menors controls mediambientals i laborals.
A més, els articles són cada cop de pitjor qualitat perquè costin menys i
renovem constantment el nostre armari.

Si no és l’últim, no ho vull.
Milions de persones gaudim dels avantatges de les noves
tecnologies, però rarament ens preguntem com es fabriquen.
Per exemple, nens i nenes que treballen fins a 12 hores al dia per
extreure el coltan necessari per fabricar la bateria del nostre smartphone
per 1 o 2 dòlars, en condicions infrahumanes i arriscant les seves vides.

LA NOSTRA MANERA DE CONSUMIR
Cada gota costa, cada gota compta.
A L’Estat espanyol es consumeix diàriament una mitjana de 170 litres d’aigua.
Aquesta despesa supera amb escreix la quantitat mínima necessària estimada
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Però això és només una petita part
del que consumim: una samarreta de cotó necessita per a la seva fabricació
uns 4.000 litres d’aigua. ¿I menjar-nos una hamburguesa? 2.500 litres d’aigua.

Super Size, Big Extreme, Extra Long, Doble Triple...
Es calcula que al 2014 hi havia més de 40 milions de nens i nenes
amb sobrepès al món; el 90% als països desenvolupats. Però
mentre a una part del món hi ha una epidèmia d’obesitat, a l’altra
hi ha una epidèmia de fam.

A la indústria tèxtil es donen
casos d’explotació laboral: salaris
miserables, jornades inacabables,
precarietat laboral, malalties...
A més, és la segona que més
contamina després de la petroliera.

Saps on van a parar els més de
50 milions de tones de deixalles
electròniques que es generen al
món cada any? Una pista: 500.000
nens i nenes treballen als abocadors
d’Amèrica Llatina.
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Consumeix amb responsabilitat:
es veuen obligats
a treballar. El 65%
no rep un salari.

La transformació dels països
empobrits en economies al servei de
les nostres necessitats de consum,
és una de les causes principals que 800
milions de persones pateixin escassetat
d’aliments.

És important que prenguem consciència de les
repercussions dels nostres hàbits de consum per així
millorar-los; de tenir capacitat crítica i selectiva quan
consumim.

%
de la tecnologia

Tenim el poder de reduir l’explotació dels recursos
naturals del planeta, consumint menys. De prioritzar
la compra de productes amb menor impacte ambiental,
i de garantir els mateixos drets per a tothom.

que es vol
reciclar als EUA

acaba en abocadors de països del Sud.

AFECTA ALS MÉS VULNERABLES
El 80% de la mortalitat infantil té el
seu origen en malalties relacionades
amb l’aigua en mal estat, degut a les
males pràctiques industrials. A més,
2.600 milions de persones no tenen
accés a sanejament bàsic.

Per Consum Responsable entenem l’elecció dels
productes i serveis que comprem i consumim, no només
per la seva qualitat i preu, sinó també pel seu impacte
mediambiental i social, i per la conducta de les empreses
que els elaboren.

milions d’infants
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I a l’hora de comprar:

de dèficit d’aigua
al planeta al 2030
si seguim amb el seu ús actual a
l’agricultura, ramaderia i indústria.

8.500
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moren al món cada dia degut a
la malnutrició.

Pregunta’t si el que vas a comprar satisfarà una
necessitat o si ho compres per impuls.
Informa’t sobre el lloc de procedència i les maneres
d’elaboració dels productes que consumeixes.
Pensa a quin tipus de comerç vols afavorir.
Els productes locals, ecològics, de temporada o
de comerç just, són sens dubte les millors opcions
mediambientals i socials.
Assegura’t de la qualitat del que compres. Tria
els productes que siguin més saludables i duradors.
Cerca alternatives que minimitzin l’explotació de recursos
naturals: productes de segona mà, reciclats o reutilitzats...
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