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El finançament ètic i solidari
La Banca Ètica és un
heterogeni conjunt d’Entitats
Bancàries especialitzades en el
finançament dels col·lectius
més desfavorits, les entitats
d’economia social, les ONG, i
les empreses més responsables amb el seu entorn humà,
social i ecològic, respectant
una sèrie de criteris ètics
bàsics.

Què és
un Banc Ètic?
Un banc ètic és un banc que
intenta assolir simultàniament
dos objectius:
1)
finançar
activitats
econòmiques que tinguin un
impacte social positiu,
2) fer beneficis,.
La Banca ètica a Catalunya es
desenvolupa, entre d’altres, amb
entitats com: FETS, Oikocredit
Catalunya i COOP57.
Per conèixer-ho més a fons es
va fer una xerrada el passat 5
de juny, organitzat pel grup de
Pau i Solidaritat de COMFIA.
En concret vàrem conèixer dues
experiències, en primer lloc FETS
(Finançaments Ètic i Solidari) de
la mà de la seva coordinadora
Montserrat Llobet. Aquesta associació agrupa unes 50 entitats
catalanes del Tercer Sector i
l'economia social i solidària
desenvolupant la seva tasca
essencialment en 3 grans línies
d'actuació.
- Sensibilització, explicant la
teoria i pràctica dels bancs ètics a
través
d'articles,
xerrades,

congressos, cursos de formació,
campanyes, etc.
- Foment de l'estalvi i les
inversions ètiques, promocionant
les entitats que avui en dia
ofereixen instruments d'estalvi i
finançament ètic a Catalunya
- Promoció d'un banc ètic a
Catalunya, actuant com a marc de
trobada de tots aquells actors
socials interessats en la creació
d'un banc ètic a casa nostra.
També vàrem conèixer l'experiència concreta de COOP57. El
seu representant, en Valentí València, va destacar que COOP 57
és una entitat de serveis financers
orientada a atendre les necessitats financeres de cooperatives i
col·lectius
de
sectors
de
l'economia social.
Posteriorment es va obrir un
debat entre les persones assistents on es va constatar les
dificultats a l'hora de definir i
trobar fons ètics. També es van
comentar altres experiències exitoses en països europeus, a nivell
local, sobretot a França i Itàlia.
A primers d’any tenim previst
organitzar una jornada per a
aprofundir i concretar tots aquests
temes surgits en el debat.
Volem recordar-vos que disposem de material de difusió per
totes aquelles persones interessades en aprofondir més sobre
aquestes experiències i de l’entitat OIKOCREDIT-Catalunya que
ens va facilitar material escrit on
es detallen les seves experiències
i objectius. Per a estar al dia
sobre els fons solidaris, podeu
visitar
webs
com
són
www.canalsolidario.org
o
www.comfia.info.
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Criteris que es
consideren
èticament
negatius:
 Producció i
venda d’alcohol,
tabac,
armament,
pornografia….
 Explotació
laboral
 Destrucció del
medi ambient
 Comportament
comercial i
publicitari de
l’empresa
Criteris que es
consideren èticament positius mes
habituals:
 Adopció de
polítiques
mediambientals
 Respecta a la
biodiversitat
 Recolzament al
desenvolupament
comunitari i local
 Comerç just
Transparència en la
gestió econòmica i
financera

