
  LLUITEM CONTRA LA POBRESA, T’HI APUNTES? 

MANIFEST 2015 - (Campanya 56) 

La nova campanya de Mans Unides recull el treball de l’organització durant els últims vuit 

anys, en el marc dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni, i prova d’obrir nous camins 

en la lluita contra la pobresa. 

Volem fer-nos ressò de les paraules del papa Francesc i treballar a favor d’un model de 

societat que no exclogui els dèbils, els empobrits, els que pateixen la manca d’oportunitats. 

Per això, els nostres esforços es dirigeixen a acompanyar els pobres entre els pobres. 

 

La Declaració del Mil·leni, que va establir els Vuit Objectius de Desenvolupament per al 2015, 

ha suposat avenços significatius en àmbits fonamentals, però encara queda molt per fer: 

- S’ha reduït a la meitat el nombre de persones que viuen en  condicions de pobresa 

extrema; però una de cada nou segueix patint fam. 

- Encara, 162 milions de nens pateixen malnutrició crònica, i per cada 1.000 nens 

acabats de néixer, 48 moren a causa de malalties que es poden prevenir. 

- Més de 2.000 milions de persones han  aconseguit accedir a l’aigua potable. Però, 

encara hi ha més de 1.000 milions de persones que no tenen latrines. 

- S’han realitzat notables millores en la lluita contra la malària i la tuberculosi. Tenim per 

davant millorar la prevenció de la transmissió del VIH/Sida i l’accés als medicaments. 

- Pràcticament s’ha aconseguit la igualtat en l’educació primària. No obstant això, més 

de 50 milions de nens i nenes continuen sense tenir accés a l’escola. 

- En els últims 20 anys, la taxa de mortalitat materna s’ha reduït a la meitat. Tot i així, el 

2013, gairebé 300.000 dones varen morir per causes que es podien prevenir 

relacionades amb l’embaràs i el part. 

- La igualtat en la presa de decisions a nivell mundial ha millorat, però només 46 països 

tenen més del 30% de dones parlamentàries en alguna de les càmeres. 

- La cura del medi ambient segueix essent un bon propòsit que no es concreta: les 

emissions globals de CO2 han augmentat quasi un 50% en els últims anys, en els 

quals han seguit desapareixent boscos, espècies i fonts d’aigua. 

- Cada vegada hi ha menys ajuda econòmica als països més pobres. L’any 2015, l’estat 

espanyol destinarà a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament només un 0’17% del producte 

interior brut.  
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Aquesta realitat ens impulsa a assumir un major compromís. La denúncia de les causes de la 

pobresa només és eficaç si posem en marxa accions concretes per acabar amb aquesta 

pobresa. Per això, a Mans Unides ens sentim obligats a promoure la solidaritat dels individus i 

dels col·lectius de tota la societat: 

- Demanem a les institucions educatives que vetllin per una educació que inclogui 

tothom i sigui respectuosa amb el desenvolupament integral de cada persona; 

- Requerim el recolzament i el compromís de les institucions públiques perquè treballin 

pel bé comú. 

- Ens comprometem a treballar en xarxa amb altres organitzacions internacionals i 

incorporar al nostre treball les propostes de desenvolupament sostenible assumides 

per la comunitat internacional.  

- Denunciem les causes que impedeixen el desenvolupament dels més pobres, com 

l’explotació laboral, el control dels recursos, la manipulació dels mercats, l’especulació 

amb els preus dels aliments, la mancança d’una política fiscal justa. 

- Proposem a les empreses i als nous emprenedors un major compromís per una 

societat més justa a partir del desenvolupament de la seva responsabilitat social 

empresarial.  

- Demanem als Mitjans de Comunicació que facin encara més visible el treball que Mans 

Unides realitza en els països més pobres en els que treballa, denunciant les injustícies i 

la vulneració dels drets fonamentals i retornant la veu als seus protagonistes. 

- Animem totes les persones, les famílies i tota la societat a promoure un estil de vida 

responsable i solidari. 
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