Radiograﬁa de la desigualtat
Segons l'Informe d'Oxfam Desigualtat 1 – Igualtat
d'oportunitats 0, el 10% més ric de la població del
nostre país concentra més de la meitat de la
riquesa total.
Aquest mateix informe apunta que aquesta
desigualtat comporta immobilitat social: nàixer en
una llar pobra et condemna a ser pobra, tindre una
vida més curta, pitjor salut i menys oportunitats.
L’alta temporalitat del nostre mercat laboral
provoca que quatre de cada deu persones tinguen
treballs precaris (UGT).
On 17.9 % de joves abandonen el sistema educatiu
sense haver anat més enllà de l'educació
obligatòria. Els/les estudiants amb diﬁcultats
d'aprenentatge, migrants, pertanyents a minories
ètniques, o amb alguna disfuncionalitat, són les
persones que tenen major risc d'abandó escolar
prematur. (Equitat i educació a Espanya, 2019 UAB i
Oxfam).

Construir infraestructures resilients, promoure la
industrialització sostenible i fomentar la innovació.

Què pots fer tu?

Adquireix consciència que les desigualtats són
una tara de la nostra societat i que persones
molt pròximes a tu les pateixen.
En els teus entorns quotidians, treballa per a
reduir les desigualtats i posar ﬁ als estereotips.

A dia de hui, seguim lluny d'aconseguir la igualtat
real entre dones i homes: les dones continuem
tenint menors taxes d'activitat i ocupació, la bretxa
salarial arriba al 22 %, la maternitat ens continua
penalitzant i dediquem més temps que els homes a
treballs domèstics i cures no remunerades. La
pobresa té rostre de dona i la crisi del coronavirus
ens ha fet més vulnerables.

Descobreix enllaços d'interés

Empatitza amb les persones migrants,
relaciona’t amb elles, les seues experiències ens
enriqueixen.

ODS 10, Generalitat Valenciana

Col·labora amb col·lectius i associacions que
promouen projectes d'inclusió social,
cooperació, desenvolupament.

Desigualtat1- Igualtat d'oportunitats 0

Si tens ﬁlls /ﬁlles, educa'ls en els valors de la
igualtat i el respecte.

Informe UGT desigualtats

Visibilitza el teu suport a iniciatives com ara
l’Ingrés Mínim Vital (IMV), són passos necessaris
per a reduir les desigualtats.

Desigualtat educativa a Espanya

Desigualtat social, Intermon Oxfam
Desigualtat econòmica , Ajuda en acció

Pobresa i exclusió social a Espanya, Ajuda en acció
Informe equitat i educació a Espanya, 2019

Desigualtat educativa en el món

Igualtat de gènere a Espanya
Covid-19 i desigualtat de gènere

