
 
 

MANIFESTO 

DÍA MUNDIAL DO COMERCIO XUSTO, 12 de maio de 2018 

Somos Comercio Xusto 
 

Hoxe, coma cada segundo sábado de maio, celebramos o Día Mundial do 
Comercio Xusto.  
 
Neste día tan especial, queremos lembrar os millóns de persoas de todo o 
mundo que están detrás dos produtos que consumimos e que sofren 
insoportables formas de explotación, aínda presentes en pleno século XXI. 
 
Hoxe queremos lembrar que esa explotación non é circunstancial nin unha 
práctica illada nun sector concreto ou nunha cadea de subministración. A 
obtención do máximo beneficio económico, regra que rexe o noso sistema, 
impón a depredación dos recursos naturais e a explotación laboral, e 
imposibilita o respecto aos dereitos humanos e ao medio ambiente. 
 
Esta realidade non entende de fronteiras nin de países. Dáse con máis gravidade 
onde, por razóns históricas, culturais e económicas, existen condicións 
favorables para iso. Dáse, en resumo, onde non se permite a denuncia nin existe 
a transparencia, onde existe menos protección social e sindical.  
 
É por iso polo que a nosa loita é global. Unha loita que denuncia as inxustizas alá 
onde se dan. Unha loita que denuncia os abusos das multinacionais cuxos 
beneficios se reparten entre unha minoría, pero cuxas consecuencias pagamos 
todos. Unha loita que lles esixe aos representantes políticos o desenvolvemento 
de políticas públicas para o coidado de todos, especialmente dos máis 
vulnerables.  
 
Pero tamén é unha loita que celebra que outro modelo económico e comercial é 
posible. Un modelo onde os dereitos humanos e o medio ambiente, onde os 
coidados e os dereitos están no centro da nosa actividade económica. Hoxe, no 
Comercio Xusto vestímonos de festa e celebramos que millóns de persoas, día a 
día, facemos posible outro modelo de produción e consumo que respecta a vida 
e o planeta, hoxe celebramos que outro mundo é posible! HOXE CELEBRAMOS 
QUE SOMOS COMERCIO XUSTO! 

 
ÚNETE AO COMERCIO XUSTO! 

 


