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ORO NEGRO 
 
FITXA TÈCNICA 
Direcció: Nick Francis y Marc Francis. 
Durada: 82 min. 
Any: 2006. 
Països: Regne Unit i USA. 
Gènere: Documental. 
Producció: Nick Francis y Marc Francis. 
Música: Andreas Kapsalis. 
Fotografia: Marc Francis. 
Muntatge: Hugh Williams. 
Estrena al Regne Unit: 8 Juny 2007. 
Estrena a Espanya: 28 Març 2008. 
 
SINOPSI 
 
Les companyies multinacionals del cafè controlen actualment els ressorts d’una 
indústria que mou més de 80.000 milions de dòlars l’any, convertint el cafè en el 
segon producte que més diners mou en el comerç internacional després del petroli. 
Però mentre estem pagant pels nostres tallats o cafès amb llet entre un euro i mig i 
dos euros, el preu que es paga als productors de cafè és tan baix que molts d’ells 
s’han vist obligats a abandonar els seus camps. 
 
Enlloc aquesta paradoxa és tan evident com a Etiòpia, el lloc de naixement del cafè. 
Tadesse Meskela és un home que té com a missió salvar de la fallida els 74,000 
camperols del cafè que treballen a les cooperatives a les que representa. Mentre 
aquests camperols, que viuen al límit de la fam, cultiven un dels cafès de més bona 
qualitat del món, Tadesse viatja pel món en un intent de trobar compradors que 
vulguin pagar un preu just. 
 

 
 
Els viatges de Tadesse a Londres i Seattle contrasten amb l’enorme poder de les 
multinacionals que controlen el cafè a nivell mundial. Els comerciants del cafè de 
Nova York, els intercanvis internacionals de cafè i el doble raser en les negociacions 
ministerials a la reunió de l’Organització Mundial del Comerç, revelen molts reptes 
als que Tadesse ha de fer front en la seva recerca d’una solució a llarg termini per 
als seus camperols. 
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NOTA INTRODUCTÒRIA 

 

L’alimentació en la situació actual del món 
 

Avui dia existeix un consum abusiu a les societats dels països del Nord i per part 
dels grups poderosos de qualsevol societat. Aquest creixement continua augmentant 
com si les capacitats de la Terra no tinguessin límits. Els 20 països més rics del món 
han consumit en aquest segle més natura, és a dir, més matèries primeres i recursos 
energètics no renovables, que tota la humanitat al llarg de la seva història. I això 
sembla que no canviarà, al menys en els propers anys. 
 
Aquest augment en el nivell de consum s’explica per l’expansió de l’economia 
mundial a partir dels anys 90, que és el fenomen que actualment coneixem com a 
globalització. La globalització és un fenomen econòmic i financer que designa els 
mercats globals i que va acompanyat d’escalfament global i una creixent divisió entre 
rics i pobres. 
 
Les diferències en els nivells de consum de les societats són abismals, el 56% del 
consum total del món és en mans del 15% de la població mundial que viu als països 
amb elevats ingressos i el 40% més pobre, en els països amb ingressos baixos, és 
responsable només del 11% del consum. Dins d’aquest augment en els nivells de 
consum i de creixement costi el que costi, podem situar com a objecte de consum 
l’alimentació.  
 
La necessitat alimentària té un pes enorme en aquesta dinàmica econòmica. Els 
agents implicats en la nostra alimentació (empresaris, agents publicitaris, etc.) ens 
han creat una dependència, tan emocional com econòmica, de la qual haurem 
d’estar pendents en tot moment, ja que l’alimentació constitueix un dels hàbits més 
vitals i per tant comuns a totes les poblacions.  
 
Per tot això que diem: és necessària la promoció en els canvis d’actitud i de 
comportaments. L’educació és una eina fonamental que ens permet fer-ho. Tots i 
totes tenim una responsabilitat individual davant els fets que hem esmentat. Deixem-
nos de pensar en les transformacions des dels grans organismes polítics i 
comencem a multiplicar a través de les responsabilitats individuals, per què arribin a 
ser col·lectives i que així, com a persones consumidores, podem transformar aquest 
gran mercat en el que el món s’ha convertit. 
 
Per tant, com a educadors i educadores és important afavorir aquests processos de 
petits canvis en els costums, estils de vida i comportaments individuals pel que fa al 
consum, donat que des de la societat civil tenim aquesta responsabilitat. El futur 
dependrà en gran mesura del nostre model de vida, més enllà del que ens és 
imposat, hem d’estar disposats/des a transformar-nos per així canviar el nostre 
entorn. 
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GUIA DIDÀCTICA 
 
1. OBJECTIUS PEDAGÒGICS 
 
- Identificar les característiques principals de l’actual sistema de comerç internacional 
de matèries primeres, els seus actors (productors, intermediaris, multinacionals, 
governs, organismes internacionals, consumidors) i interaccions. 
 
- Aprendre els conceptes de desenvolupament i sostenibilitat i la seva vinculació 
estreta amb les relacions econòmiques i comercials internacionals. 
 
- Reflexionar sobre les alternatives al model de comerç internacional: la sobirania 
alimentària, el comerç just i el consum responsable i adquirir hàbits de consum més 
sostenibles i saludables. 
 
2. GUIA PER AL PROFESSOR 
 
Característiques de l’actual sistema de comerç internacional de matèries primeres 
El documental ens il·lustra sobre les principals característiques de l’actual sistema de 
comerç internacional de matèries primeres a través de l’exemple dels productors de cafè a 
Etiòpia. Aquest país és el principal productor de cafè a l’Àfrica; més de 15 milions de 
persones (dues vegades la població de Catalunya!) depenen de la seva producció, i 
representa el 67% dels ingressos per exportacions del país. El monocultiu es dóna quan la 
producció agrícola d’un país o regió està centrada en un únic producte, normalment per 
proveir els mercats internacionals. Els efectes del monocultiu sobre la població i el teixit 
social són nefastos. Enumerem alguns: dependència econòmica en el preu d’un producte 
(cafè, cacau, cotó, etc.) controlat per multinacionals; empobriment de la biodiversitat i 
desaparició de espècies vegetals i animals autòctones; proliferació de l’ús de transgènics i 
de tècniques agrícoles agressives amb el medi (pesticides, herbicides) per evitar plagues; 
empobriment de la dieta autòctona, al sacrificar altres cultius per plantar un únic producte; 
dependència en la importació d’aliments, al no cobrir la producció local altres necessitats 
alimentàries; etc... 
 
L’Acord Internacional del Cafè es va establir l’any 1963 entre països productors i 
consumidors d’aquest producte, i amb l’objectiu de regular-ne el comerç de forma que 
quedessin garantits els interessos de productors, empreses i consumidors. No obstant això, 
el fracàs en la renovació de l’acord l’any 1989 va produir una desregulació absoluta del 
mercat, que guiat només per l’oferta i la demanda i la maximització de beneficis per part de 
les multinacionals va conduir a una davallada espectacular del preu que es pagava als 
productors, que sovint no arriben a cobrir els costos de producció. 
 
De fet, tot i que el moviment de diners generats per la comercialització del cafè s’han 
gairebé triplicat els darrers quinze anys, els productors etíops segueixen rebent poc més de 
30 cèntims d’euro per kg. de cafè en gra, preu insuficient per cobrir fins i tot les despeses de 
producció, per alimentar les famílies, per disposar d’aigua potable o per escolaritzar els fills. 
Les quatre grans multinacionals que controlen el 70% del mercat del cafè (Nestlé, Kraft 
Foods, Proctor & Gamble i Sarah Lee) imposen els preus de compra de la matèria primera i 
controlen els processos de torrefacció, mòlt i empaquetatge del producte, absorbint per tant 
el valor afegit que adquireix el producte en aquests processos, que a més es realitzen 
principalment a països desenvolupats. 
 
La pel·lícula ens mostra com el preu internacional del cafè es decideix a les borses i mercats 
de futurs de Londres i Nova York, sense que hi hagi la més mínima participació per part dels 
productors o les cooperatives que els representen. Sovint el cafè es comercialitza a través 
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dels mercats de futurs. Els mercats de futurs són acords per realitzar un intercanvi 
determinat d’un producte (normalment matèries primeres) en un moment de temps posterior 
a la data de l’acord. Així doncs el preu dels productes en els mercats de futurs incorpora les 
expectatives del mercat sobre l’evolució probable del preu. Un exemple: si es compra cafè 
en un mercat de futurs i es produeix a l’any següent una mala collita, bé per males 
condicions climàtiques o per que a alguns dels països productors hi ha una situació de 
conflicte que no permet treballar la terra amb unes condicions mínimes de seguretat, es 
produirà una reducció de l’oferta que farà pujar el preu del cafè. Podrem doncs revendre en 
els mercats financers el cafè a un preu bastant més alt del que el varem adquirir. Es tracta 
doncs de mecanismes de l’economia financera especulativa, allunyada dels sectors 
productius i sense la intervenció directa de productors ni de consumidors finals. 
 
En Tadesse Meskela es queixa en un passatge del documental de la llarga cadena 
d’intermediaris que hi ha entre el petit productor i el consumidor final (el cafè arriba a passar 
per sis mans diferents abans d’arribar al consumidor final!!). Els intermediaris són petites o 
mitjanes empreses locals que compren el cafè en gra als productors i en reserven els stocks 
per a les grans multinacionals, que controlen el procés de transformació del producte. 
Aquest fet fa que el preu també es vagi incrementant, ja que cada intermediari en va apujant 
el preu. El resultat de tot això és que 1 kg. de cafè servit en una cafeteria d’Europa o els 
Estats Units té un preu 1000 vegades més car que el què reben els productors. El treball 
amb les cooperatives permet eliminar gairebé el 60% dels intermediaris de la cadena de 
transformació i distribució del producte. 
 
 
Conceptes de desenvolupament i sostenibilitat i la seva vinculació estreta amb les 
relacions econòmiques i comercials internacionals 
El documental ens mostra com el cafè ha esdevingut un producte de luxe als mercats 
europeus i americà, associat al benestar i al sibaritisme. Mentre, les condicions de vida de 
les dones etíops que es dediquen a separar els grans de bona qualitat només es poden 
qualificar com de moderna esclavitud, amb jornades de 8 hores diàries fent una feina 
mecànica i cansada per un salari de menys de mig dòlar al dia (uns 40 cèntims d’euro). 
 
D’altra banda els productors diuen que per tenir ingressos suficients per escolaritzar el fills, 
disposar d’aigua potable i poder comprar-se roba i calçat haurien de vendre el kg. de cafè en 
gra a uns 90 cèntims d’euro, mentre que actualment estan rebent una cinquena part 
d’aquest preu (uns 17 cèntims d’euro). Si un paquet de cafè mòlt de 250 grams a una botiga 
catalana costa al voltant d’un euro, un kg. de cafè l’estem pagant aquí aproximadament a 
quatre vegades el preu que els caldria rebre als productors per poder viure dignament. És a 
dir, de cada 4 € que estem pagant per un kg. de cafè, només 0,17 € van als productors, 
mentre que els 3,87 € restants queden pels intermediaris i pels beneficis de les 
multinacionals. Aquesta situació ens indica que hi ha un repartiment injust del valor del 
producte en les seves diferents fases de comercialització, que beneficia únicament els 
intermediaris i les multinacionals, i perjudica els productors i els consumidors finals. 
 
Per tot això les condicions de vida dels camperols que cultiven el cafè són de pobresa 
extrema. El fet que la planta de cafè triga entre quatre i cinc anys en ser plenament 
productiva, fa que la inversió en treball que requereix el manteniment de la planta sigui força 
elevada abans que no comenci a ser “rentable”. En un context de caiguda continuada dels 
preus, a més, no hi ha incentius per a continuar treballant aquest cultiu, que condemna a la 
misèria la major part de la comunitat. Al tractar-se, a més, d’una regió que viu del monocultiu 
del cafè, els ingressos de la població i de les administracions locals es veuen molt i molt 
reduïts, i no disposen de prou diners per equipar l’escola i ni tan sols per cobrir els salaris 
dels professors. 
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En un altre passatge del documental veiem en l’exemple del Starbucks Cafe com el model 
laboral imposat per les multinacionals del cafè als països desenvolupats fomenta la 
competitivitat i l’individualisme. Els treballadors/es d’aquest tipus de locals tenen sous baixos 
i no cobren hores extres tot i que els seus treballadors les fan. S’obliga a treballar al 
personal de forma ràpida i com a conseqüència, els accidents són freqüents. La majoria dels 
treballadors i treballadores són persones que tenen poques opcions de feina i per tant són 
forçats a acceptar aquesta explotació. La temporalitat dels contractes és la nota dominant, 
per això el personal canviant és molt alt, i això fa virtualment impossible la sindicació i la 
lluita per una millora en les condicions laborals. 
 
El documental també ens mostra el principal problema pel desenvolupament dels països 
africans (extensible a altres indrets del món): les subvencions a l’agricultura i la ramaderia 
als països desenvolupats. Després de la II Guerra Mundial els subministres d’aliments a la 
població es van considerar un sector estratègic als països d’Europa. Per aquest motiu una 
de les primeres mesures després de la fundació de la Comunitat Econòmica Europea el 
1957 amb la signatura dels Tractats de Roma va ser la creació de la Política Agrícola 
Comuna (PAC), que contemplava subsidis als camperols i ramaders europeus per garantir 
l’autosuficiència alimentària a Europa. Amb els anys, però, aquests subsidis han afavorit la 
producció d’excedents, que o bé s’han de destruir o bé són exportats a països en vies de 
desenvolupament a preus per sota de mercat, la qual cosa fa que els productors dels països 
en vies de desenvolupament no puguin vendre la seva producció ni tan sols als seus propis 
mercats. Així doncs la PAC ha esdevingut un instrument dels governs europeus per 
controlar el preu internacional dels productes agrícoles i ramaders, ja que a través de 
subvencions incrementen l’oferta d’un producte (com la llet, el sucre, etc.) i en fan baixar el 
preu als mercats internacionals. Aquestes mesures van a més acompanyades amb la 
imposició d’unes taxes a la importació d’aliments a la Unió Europea que ronden el 18-20%, 
fet que resta competitivitat als productes dels països en vies de desenvolupament. La PAC 
afavoreix a més un model agrícola-industrial, on qui més rep són les grans explotacions 
agràries en territori europeu, ja que les subvencions es donen en funció de l’extensió dels 
camps de cultiu. Aquestes explotacions a més fan un ús massiu de pesticides i de llavors 
transgèniques, resultant molt agressives pel mediambient. Es destrueix així el teixit dels 
petits productors a casa nostra, i evidentment als països en vies de desenvolupament. 
 
Les subvencions dels països rics a la seva pagesia té com a efecte la producció 
d’excedents, que empenyen a la baixa els preus internacionals dels productes agrícoles i 
inunden els mercats dels mateixos països en vies de desenvolupament. Les diferents rondes 
de negociacions que des del 1963 amb la creació de la UNCTAD (Conferència de Nacions 
Unides pel Comerç i el Desenvolupament) s’han dut a terme no han conduït a resultats 
satisfactoris, degut a que els països desenvolupats només s’han interessat en liberalitzar el 
comerç de productes manufacturats en els què són molt més competitius, mentre que s’han 
negat a eliminar les subvencions als seus sectors agrícoles i ramaders. D’altra banda 
organismes com el FMI (Fons Monetari Internacional) i el Banc Mundial, controlats pels 
països desenvolupats, han obligat els països africans a eliminar els pocs subsidis que poden 
destinar a la seva agricultura per tal de poder accedir als préstecs que ofereixen. 
 
 
Alternatives al model de comerç internacional: la sobirania alimentària, el comerç just 
i el consum responsable 
Els joves i la majoria de persones que viuen a les societats occidentals, consumim en excés. 
En general els joves no disposen de gaires diners, però els que tenen, els gasten amb 
facilitat i sense fer-se cap tipus de plantejament previ o posterior a la despesa, fet molt 
habitual entre la majoria dels consumidors. Avui dia comprem articles d’un sol ús sense 
qüestionar-nos si els necessitem, si els aprofitarem, o quina empresa i en quines condicions 
els han fabricat.  
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No ens podem oblidar del paper dels consumidors/es que és molt important a tots els 
sectors comercials, sense excloure el de l’alimentació. Com a consumidors d’aliments 
podem fer molt per a transformar la realitat actual. És necessari que prenguem mesures per 
a esdevenir consumidors responsables, això vol dir, prendre consciència i valorar els nostres 
actes de consum de cada dia, més enllà del que vol dir anar a comprar. Hem de fer-nos un 
replantejament de la nostra manera de consumir, preguntar-nos si la nostra felicitat gira al 
voltant del que tenim i adquirim, si tenim necessitat o desig d’allò que anem a consumir, cap 
a on van aquests diners que gastem, etc. De fet l’acte de comprar és un acte “polític”, en la 
mesura que estem donant uns diners que serveixen per incrementar els beneficis d’una 
empresa determinada, que a vegades pot tenir una actitud poc responsable i insostenible 
tant socialment com pel què fa al mediambient. 
 
Un altre efecte perniciós que observem quan els cultius no donen per viure és el recurs a 
altres cultius més rendibles. La substitució de cultius de cafè per d’altres il·lícits es produeix 
per una qüestió de rendibilitat econòmica per assolir un nivell mínim de supervivència per 
part dels camperols. En els mercats locals els camperols poden vendre un kg. de chat a uns 
3,5 €, mentre que com hem vist per un kg. de cafè n’obtenen només uns 0,17 €. Aquest 
fenomen es produeix a molts d’altres llocs del món on hi ha camperols pobres o en zones de 
conflicte, com a Colòmbia amb el cas de la cocaïna o a l’Afganistan amb la rosella per 
preparar l’heroïna, ja que aquests cultius il·lícits, molt més rendibles que els altres, suposen 
una bona font de finançament també per als grups armats. 
 
En els darrers passatges de la pel·lícula veiem com en Tadesse Meskela parla amb els caps 
de diferents cooperatives a les que representa, i els hi diu que els beneficis que obtinguin de 
les vendes de cafè a través dels canals de comerç just han de ser destinades a iniciatives de 
desenvolupament social a la seva regió. Ens introdueix així el comerç just com a alternativa 
al model de comerç internacional imperant. El comerç just és un moviment internacional que 
pretén lluitar per una major justícia i igualtat de condicions en el terreny del comerç mundial.  
 
Els països del Sud es fan servir com a reserves barates de matèries primeres i els preus 
d’aquestes matèries estan establerts pel mercat internacional, és a dir, per les grans 
corporacions econòmiques i industrials dels països avançats. A més, a molts d’aquests 
països, l’herència colonial ha suposat la permanència d’una economia quasi únicament 
basada en l’exportació d’un o més productes bàsics, gaire bé sempre, productes agrícoles. 
Això suposa una dependència absoluta dels preus arbitraris del mercat, la preeminència del 
monocultiu (amb totes les seves conseqüències ecològiques i socials) i la progressiva 
mancança d’altres mitjans de subsistència. Finalment, els països més rics s’han anat 
enfortint per protegir les seves exportacions i els seus mercats, fent així més gran la 
desigualtat comercial a nivell mundial. D’aquesta forma s’arriba a veritables desastres 
econòmics i socials. 
Davant d’aquesta realitat, el moviment de comerç just va començar a plantejar unes opcions 
concretes de desenvolupament. Es van començar a portar a terme els primers projectes 
amb la intenció d’establir noves bases equitatives i solidàries en les relacions comercials 
Nord-Sud. 
 
A més, també es porta a terme una intensa activitat de sensibilització i pressió política, que 
ha permès establir certs criteris d’intercanvis econòmics amb els productors del Sud que 
podem resumir de la següent manera:  

o Que els processos de cultiu i de producció siguin respectuosos amb el medi 
ambient.  

o Que els productes siguin elaborats per petits productors agrupats en cooperatives 
o en altres formes alternatives de treball associat que els assegurin unes 
condicions dignes de treball.  

o Les operacions comercials són directes amb les contraparts, sense fer servir 
intermediaris ni especuladors.  
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o Garantir als productors un preu de compra just pels seus productes i pel procés 
d’elaboració. És un preu superior que el que aconseguirien a través del mercat 
tradicional.  

o Garantir una cooperació a llarg termini amb els productors i intentar evitar, en la 
mesura del possible, el recurs a préstecs bancaris.  

o Invertir part dels beneficis en programes de desenvolupament comunitari.  
o Garantir una transparència en els preus tant per als productors com per als 

consumidors.  
 
El menjar just són tots aquells productes que actualment es comercialitzen a diferents 
botigues que garanteixen unes condicions laborals dignes i una relació sostenible amb el 
medi ambient. 
 
Al final del documental se’ns ofereixen un seguit de dades: als darrers 20 anys la 
participació de l’Àfrica al comerç internacional ha caigut només a l’1% del total, i si aquest 
percentatge fos del 2% l’Àfrica ingressaria 5 vegades més del que rep actualment en 
concepte d’ajut al desenvolupament. Una participació, doncs, dels països en vies de 
desenvolupament en unes condicions més justes del comerç internacional regides per unes 
institucions no controlades exclusivament per Europa i els Estats Units faria doncs 
innecessari l’enviament d’ajut d’emergència, i permetria millorar molt les condicions de vida 
dels seus habitants. 
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3. PROPOSTES DE TREBALL 
 
A continuació es proposen una sèrie de qüestions que pretenen fomentar el debat a l’aula 
sobre alguns dels aspectes que es tracten a la pel·lícula. 
 
Entorn les característiques principals de l’actual sistema de comerç internacional 
- Quins indicadors que apareixen a l’inici de la pel·lícula ens permeten identificar que a 
Etiòpia es produeix una situació de monocultiu del cafè? Identifiqueu el cas d’algun altre país 
que també depengui de les exportacions d’un sol producte i reflexioneu sobre les 
implicacions que té el monocultiu per als camperols. 
 
- Investiga una mica sobre l’Acord Internacional del Cafè des de la seva creació el 1962 fins 
a l’actualitat. (Pots consultar la web http://www.ico.org/) 
 
- Entre el 1990 i el 2006 les vendes al detall de cafè es van incrementar de 30.000 milions 
de dòlars a 80.000 milions. Si els diners que han rebut els productors no s’han incrementat, 
on creus que han anat a parar els beneficis generats per la venda de cafè? Quines són les 4 
grans multinacionals que n’acaparen el mercat? 
 
- On es decideix el preu internacional del cafè? Tenen els productors algun paper en la 
definició d’aquest preu? Investigueu què són els mercats de futurs. 
 
- De què es queixa en Tadesse Meskela quan està present a la subhasta de cafè a Addis 
Abeba? Què són els intermediaris i quin efecte tenen sobre el preu final del cafè? Quins 
avantatges té treballar a través de cooperatives? 
 
 
Entorn als conceptes de desenvolupament i sostenibilitat i la seva vinculació amb les 
relacions comercials internacionals 
- Quin contrast es produeix entre la manufactura i consum del cafè a Europa com un 
producte de luxe i les condicions laborals de les dones que estan separant els grans de cafè 
a Etiòpia? 
 
- Quan en Tadesse Meskela visita les oficines de la Unió de Cooperatives de Camperols del 
Cafè d’Oromia els productors li comenten les seves necessitats econòmiques per poder dur 
una vida digna. Quin preu haurien de cobrar per kilo de cafè produït per poder cobrir les 
seves necessitats? Quin preu cobren actualment? Saps quant costa un kilo de cafè a una 
botiga o supermercat? Reflexiona sobre la diferència de preu del què paguem aquí per un 
kilo de cafè i el què cobren els productors a Etiòpia. 
 
- Quines condicions de vida tenen els pagesos etíops que cultiven el cafè? Per quins motius 
els joves no volen seguir cultivant-lo? Què passa a l’escola local? Compara-la amb el teu 
institut. 
 
- Reflexiona sobre la frase que apareix al cartell que hi ha a l’entrada de l’escola del poblet 
de Yirgacheffe: “L’educació és el camí cap al desenvolupament”. 
 
- El documental ens presenta dues noies, Jeaninne i Megan, que treballen a una cafeteria de 
la cadena Starbucks Cafe a Seattle (Estats Units). Quines condicions i model laborals 
imposen les grans multinacionals del cafè a les seves cadenes de franquícies a Europa i els 
Estats Units? 
 
- Quina és la situació a Sidamia, la regió a Etiòpia que proveeix de cafè a Starbucks? Cerca 
els elements de relació entre la crisi alimentària a aquesta regió i la seva situació de 
monocultiu. 
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- Al documental es fa un seguiment de la 5ª reunió interministerial de l’Organització Mundial 
del Comerç (OMC), que va tenir lloc a Cancún entre el 10 i el 14 de setembre de 2003. Què 
és l’Organització Mundial del Comerç (OMC)? Quan va ser creada i amb quins objectius? 
Quants països en formen part? 
http://es.wikipedia.org/wiki/OMC 
http://www.wto.int/spanish/thewto_s/thewto_s.htm 
 
- En Tadesse planteja que el comerç internacional parteix d’unes bases injustes en la 
mesura que els països desenvolupats disposen de subvencions a l’agricultura, mentre que 
als països en vies de desenvolupament aquestes subvencions són inexistents. Informa’t 
sobre els ajuts a l’agricultura i la Política Agrícola Comuna de la Unió Europea. 
 
- En Jaques Habib, de l’organització Aid Transparence del Senegal, ens diu en el marc de la 
reunió de l’OMC que els Estats Units i la Unió Europea mantenen la seva posició de no voler 
deixar de donar subsidis als seus pagesos, la qual cosa condemna a la misèria els 
camperols dels països en vies de desenvolupament. Quines repercussions té per als 
camperols dels països en vies de desenvolupament el fet que els països desenvolupats 
subvencionin la seva agricultura? 
 
 
Entorn les alternatives al model de comerç internacional: la sobirania alimentària, el 
comerç just i el consum responsable 
- En Tadesse viatja a Londres per mirar de vendre el cafè produït per les cooperatives amb 
qui col·labora a importadors que paguin un preu més just. En la seva visita a un supermercat 
manifesta que té l’esperança que els consumidors prenguin consciència de tot el què hi ha 
darrera d’una tassa de cafè i de les famílies que en depenen. Quin creus que és el paper del 
consumidor en tot aquest procés de comercialització del cafè? 
 
- Veiem que alguns camperols a Etiòpia comencen a substituir les plantacions de cafè per 
les de “chat”. El chat és un narcòtic que es consumeix àmpliament a lÀfrica Oriental i al sud 
de la península aràbiga. Per què creus que se substitueixen els cultius? 
 
- En Tadesse Meskela parla cap al final del documental amb els caps de diferents 
cooperatives a les que representa, i els hi diu que els beneficis que obtinguin de les vendes 
de cafè a través dels canals de comerç just han de ser destinades a iniciatives de 
desenvolupament social a la seva regió. Quins són els principis bàsics del comerç just? 
Quins avantatges creus que impliquen respecte al sistema del comerç internacional 
dominant actualment? 
 
- A la seqüència final del documental veiem un grup d’homes que estan omplint sacs on hi 
ha escrit “US Aid” amb cereals. Creus que caldria enviar ajut d’emergència i al 
desenvolupament als països empobrits si les normes del comerç internacional fossin unes 
altres? 
 
- Per que creus que cap representant de les multinacionals (Nestlé, Kraft Foods, Proctor & 
Gamble i Sarah Lee i Starbucks) no van voler aparèixer al documental? 


