Sabies que...
Al món, més de 800 milions de persones viuen amb menys
d’1,25 dòlars al dia i moltes manquen d’accés a aliments, aigua
potable i sanejament 1.
L’any 2017, la Comunitat Valenciana va tindre 1,26 milions de
persones en risc de pobresa, de les quals 670.000, el 53 %, són
dones 2.
Més de 260.000 són xiquetes i xiquets de menys de 16 anys,
sent aquest el col·lectiu més vulnerable 3.
La pobresa extrema està vinculada als problemes que
caracteritzen l’actual crisi planetària des de la degradació
dels ecosistemes o l’esgotament dels recursos a l’explosió
demogràfica, només la desaparició d’aquesta pobresa
extrema permetrà la transformació a societats sostenibles.
Per a la consecució d’aquesta meta, cal proporcionar un accés
universal a serveis i ingressos bàsics, i també protecció social
per a totes les persones.
“...la pobresa és una creació dels éssers humans i,
en conseqüència, ells són
els qui tenen capacitat i possibilitat
de solucionar-la”
(Mohamed Yunus, El Premi Nobel de la Pau 2006)

Què pots fer tu?
• Informa-te´n, desenvolupar una mirada crítica
sobre la pobresa i assumir que les teues accions,
ara i ací, tenen una repercussió a escala global
t’ajudarà a comprendre la part de responsabilitat
que tens en l’existència de la pobresa.
• Mobilitza’t. És important. Col·labora amb
alguna organització de lluita contra la pobresa,
implica en la teua lluita la gent que tens al
voltant, participa com a voluntari en algun dels
moviments socials, econòmics, polítics, sindicals,
etc. que lluiten per aconseguir un món més
sostenible i just.
• I, en el teu dia a dia, consumeix de manera
responsable.
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