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Fons Menorquí de Cooperació
C/ de la Pau, 21 baixos - Ferreries
Tel. 971 37 35 09 - 971 37 45 91
e-mail: fons@fonsmenorqui.org

Açò és el que
pots fer tu
La cooperació és alguna cosa més que la transferència
de doblers. Cooperar vol dir enfrontar-se amb la realitat
històrica i ajudar per a l!establiment de l!equitat econòmica,
social i política al món. Per tant, a llarg termini, la cooperació vol contribuir a canviar l!actual relació Nord-Sud.
Davant aquesta situació, tots tenim la responsabilitat de
lluitar contra les desigualtats.
•

Informar-te de les situacions i les causes de la
desigualtat i injustícia entre el Nord i el Sud.

• Participar activament en entitats i iniciatives que
defensin valors com la pau, la solidaritat, el comerç
just, els drets humans, etc.
• Demanar als poders polítics que s'impliquin en la
cooperació al desenvolupament.
• Aprendre a viure amb la diferència de l'altre.
• Banca ètica . Són entitats financeres en la que els
principis ecològics i socials regeixen la seva gestió,
amb l!objectiu d!aconseguir una rendibilitat que proporcioni un impacte positiu en la societat.
Colonya Caixa de Pollença
(Oficines a Ciutadella i a Maó)
www.colonya.es
Triodos Bank
www.triodos.es
Agencia Fiore
http://frontend.navactiva.com/web/es/act/noticias/
2006/02/03/35798.jsp

• Mantenir comportaments sostenibles, com ara:
– Reduir la dependència del petroli
Evitar consumir productes de les grans petroleres.
Les alternatives poden ser tan òbvies com circular
en bicicleta i/o en transport públic.
– 3R (reduir, reutilitzar, reciclar)
És evident que el nostre model de societat no és
sostenible ni exportable a altres indrets del planeta,
per tant una actitud respectuosa i sostenible envers
el medi ambient és una manera de construir un món
més just i equitatiu.
Alguns exemples dels que pots fer tu:
a) Quan vagis a comprar:
· Tria electrodomèstics de baix consum
· Evita els embolcalls innecessaris
· Compra a granel
· Utilitza la senalla
· Vés a les botigues de segona mà
b) A casa
· Separa els residus
· No tiris l'oli als escuradors
· Racionalitza el consum d'aigua
· Sempre que sigui possible,
utilitza la llum natural
· Mantén les portes i finestres ben ajustades
per evitar pèrdues de fred o calor

• Consumir de manera responsable. Es tracta de
conèixer i elegir en funció dels impactes socials i
ecològics de les nostres compres, tot partint d!una
modificació substancial dels valors i actituds que
dominen en l!actual model de societat consumista.
Per a més informació: www.opcions.org

· Triar productes de comerç just. Es tracta d!una
forma alternativa de comerç basat en el repartiment
equitatiu del benefici entre el productor, el distribuïdor
i comerciant; el treball en dignitat; el respecte al medi
ambient i la igualtat entre homes i dones.
A Menorca:
S'Altra Senalla
(Ciutadella, Alaior i Maó)
Fundación Vicente Ferrer
(Ciutadella)

· Boicot. Fer un boicot de consum significa no consumir un determinat grup de productes amb la intenció
de fer canviar la política d!una o diverses empreses
involucrades en la violació dels drets humans, en
desastres ecològics, en la discriminació sexual,
racial… o en la indústria armamentística i conflictes
bèl·lics.
Algunes de les campanyes de boicot en marxa són:
Alimentació: Nestlé, Coca-Cola, Minute Maid, Filipinos, Fruco, Saimaza, Bacardi
Energia: Repsol, Endesa, BP, Unión Fenosa, Aigües
de Barcelona
Moda: Zara, Bershka, Stradivarius, El Corte Inglés,
Nike

