
 

Dia Mundial del Manifest de Comerç Just 

14 de maig de 2022 “Per a la igualtat. Som comerç just " 

Avui, com cada segon dissabte de maig, ens unim a milers de persones que 

celebren el Dia Mundial del Comerç a més de 50 països. 

Aquest any, amb una il·lusió especial, ja que ho celebrem de nou als carrers, 

després de la pandèmia que ha sacsejat el nostre món. 

En aquesta ocasió, el dia del comerç just mundial, destaquem la desigualtat de 

gènere, en la marginació que milions de dones encara pateixen a tot el món. Avui 

volem denunciar que milions de dones de tot el món no poden exercir els seus 

drets essencials, una injustícia absolutament intolerable i que, a més, dura el seu 

desenvolupament personal, social i econòmic i limita el desenvolupament 

sostenible. 

Avui denunciem que per cada deu homes que treballen, només hi ha 6 dones 

ocupades. I quan treballen, guanyen un 23% menys que els homes. Aquesta 

realitat no canviarà sola: si no hi ha compromisos ferms, es calcula que 217 anys 

trigaran a assolir la igualtat salarial. 

El comerç just s’ha compromès amb la igualtat de gènere i l’apoderament de les 

dones. Dècades que promouen el dret al treball de les dones a Amèrica Llatina, 

Àfrica i Àsia, garantint la igualtat dels salaris i afavorint la seva presència als 

òrgans de gestió. De fet, moltes de les organitzacions productores de comerç just 

estan dirigides per dones o formades íntegrament per elles. 

És per això que avui, el dia mundial, volem honorar les treballadores del comerç 

just, totes elles dones combatents, dones empoderades, dones que demostren 

que, quan hi ha accions determinades, la igualtat de gènere és possible. 

Per a tots ells, perquè és una qüestió de justícia, de drets essencials, avui diem 

alts i clars: 

Per a la igualtat, som un comerç just 

Feliç dia de comerç just mundial! 


