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Arròs a Haití

Anàlisi d’un cas de comerç injust a través de l’exemple del dumping de l’arròs a Haití.

Dumping, liberalització comercial, seguretat alimentària.
Analitzar el cas del dumping de l’arròs a Haití per part dels Estats Units com un exemple de la
parcialitat de les regles del comerç internacional.
Relacionar les regles del comerç amb la suficiència alimentària d’un país del Sud.
Dues sessions d’una hora (no consecutives).
Conceptes: dumping i liberalització comercial, suficiència alimentària i serveis bàsics, pobresa
rural i pobresa urbana, renda per capita i indicadors socioeconòmics.
Procediments: lectura i anàlisi de dades econòmiques, recerca i comparació de dades socioeconòmiques i redacció de les conclusions.
Actituds: consciència crítica davant de pràctiques comercials que comporten l’empobriment dels
més desfavorits.
Fitxa informativa: L’arròs a Haití.
En una primera sessió es presenta el cas de l’arròs a Haití, mitjançant el text de denúncia, i el concepte de dumping.
Després de llegir el text de denúncia sobre el dumping de l’arròs a Haití, exemple triat per la
importància dels cereals en l’alimentació bàsica d’aquell país, es pot ampliar l’explicació del concepte de dumping amb altres exemples. Per fer-ho es pot consultar l’informe “Acaba amb el
dumping!” d’OXFAM Internacional (que trobareu en format pdf a: www.oxfam.org). En aquest
informe es denuncia com les ajudes agràries de la Unió Europea també afecten greument les possibilitats comercials dels països del Sud i, fins i tot, la seva autosuficiència alimentària. En concret,
se citen els exemples del sucre, els lactis i els cereals i com les ajudes de la UE fomenten la sobreproducció i el dumping en l’exportació, en reduir els preus mundials d’aquests productes.
En una segona sessió es comenta en grup la recerca de dades socioeconòmiques d’Haití i dels
Estats Units i es redacten les conclusions de forma individual.
Per a la recerca dels indicadors socioeconòmics el més senzill és dirigir-se a l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH), que es pot consultar a l’adreça electrònica del PNUD (Programa
de Nacions Unides per al Desenvolupament: www.undp.org) o bé a qualsevol anuari estadístic.
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Arròs a Haití: Un exemple de comerç injust
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