
Compromiso
ético

Lector:
O bo coñecemento leva á xustiza
O bo coñecemento evita a confrontación
O bo coñecemento leva ao diálogo e a reconci-
liación.

Facemos un chamamento desde aquí a todas 
as universidades, centros de investigación, 
institutos e colexios para que se institúa este 
compromiso ético, análogo ao que Hipócrates 
creou para os médicos, a fin de lograr que o 
coñecemento se utilice para vencer a dor e o 
sufrimento, para humanizar a Terra.

A Coruña, 30 de xaneiro de 2020
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Estamos nun mundo no que algunhas 
persoas están dispostas a vender o seu 
coñecemento e saber para calquera fi-

nalidade e a calquer prezo. Éstas persoas cu-
briron o noso planeta de máquinas de morte; 
outras usaron o propio enxeño para inventar 
novos medios, a fin de manipular, enmudecer, 
e adormecer a conciencia da xente e dos pobos. 
Tamén están os homes e mulleres, que utili-
zaron a ciencia e o coñecemento para aliviar  
a fatiga e a fame, a dor e o sufrimento da Hu-
manidade; para arrincar a mordaza da boca 
dos oprimidos e oprimidas; para darlles voz e 
confianza.

Hoxe, nos albores do terceiro milenio de Occi-
dente, a supervivencia de toda a especie hu-
mana, está en perigo; e, sobre a Terra, a nosa 
casa común, ameaza o pesadelo da catástrofe 
ecolóxica e da hecatombe nuclear.  

Aquí, pedimos a todos os científicos e científi-
cas, investigadores e investigadoras, profesio-
nais, educadores e educadoras do mundo, que 
utilicen os seus coñecementos para exclusivo 
beneficio da Humanidade e da Natureza.

Asistentes:
Comprométome fronte aos meus amigos e ami-
gas, profesores, profesoras, familiares, compa-
ñeiros e compañeiras, a non utilizar endexa-
mais na miña vida, os coñecementos recibidos 
e as aprendizaxes futuras para oprimir a seres 
humanos, senon polo contrario aplicalos para 
a súa liberación.
Comprométome a traballar para a eliminación 
da dor física e do sufrimento mental.
Comprométome a impulsar a liberdade de pen-
samento e a aprendizaxe da práctica da non-
violencia “tratar ás demais persoas como me 
gustaría que me traten”.
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