
 
 

MANIFEST 

DIA MUNDIAL DEL COMERÇ JUST, 12 maig 2018 

Som Comerç Just 
 

Avui, com cada segon dissabte de maig, celebrem el Dia Mundial del Comerç 
Just.  
 
En aquest dia tan especial volem recordar els milions de persones d'arreu del 
món que són darrere els productes que consumim i que pateixen insuportables 
formes d'explotació, encara presents en ple segle XXI. 
 
Avui, volem recordar que aquesta explotació no és circumstancial o una pràctica 
aïllada en un sector concret o en una cadena de subministrament. L'obtenció del 
màxim benefici econòmic, regla que regeix el nostre sistema, imposa la 
depredació dels recursos naturals i l'explotació laboral, impossibilitant el 
respecte als Drets Humans i al medi ambient. 
 
Aquesta realitat no entén de fronteres ni països. És més greu on, per raons 
històriques, culturals i econòmiques hi ha condicions favorables per fer-ho. 
Resumint, es dona on no es permet la denúncia, ni hi ha transparència, on hi ha 
menys protecció social i sindical.  
 
Per això la nostra lluita és global. Una lluita que denuncia les injustícies allà on 
es donen. Una lluita que denuncia els abusos de les multinacionals els beneficis 
de les quals es reparteixen entre una minoria però les conseqüències de les 
quals paguem tots. Una lluita que exigeix als representants polítics el 
desenvolupament de polítiques públiques per a tenir cura de tots, especialment 
dels més vulnerables.   
 
Però també és una lluita que celebra que un altre model econòmic i comercial és 
possible. Un model on els Drets Humans i del medi ambient, on els drets i la 
cura són al centre de la nostra activitat econòmica. Avui, el Comerç Just ens 
vestim de festa i celebrem que milions de persones, dia a dia, fem possible un 
altre model de producció i consum que respecta la vida i el planeta, ¡avui 
celebrem que un altre món és possible! AVUI CELEBREM QUE SOM COMERÇ 
JUST! 

 
UNEIX-TE AL COMERÇ JUST! 

 


