OCTUBRE: ELS SANTS MERCEDARIS ENS

COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA

AJUDEN A TRENCAR LES CADENES….. PER…
La ayuda A LOS PAISES EMPOBRECIDOS SIEMPRE HA SIDO INTERESADA.
Desde la Secretaría General de las Naciones Unidas se propuso la celebración de
una serie de cumbres internacionales para afrontar y poner remedio a los grandes
problemas de la humanidad.
En este contexto, tuvo lugar en septiembre de 2000 en la ciudad de Nueva York, la
cumbre del milenio. Representantes de 189 Estados recordaban los compromisos
adquiridos y firmaban la Declaración del Milenio.
Los ocho objetivos
Aquesta és la situació actual dels ODM
(Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni):
Reduir a la meitat la pobresa extrema i la fam
1 de cada 6 persones passa fam. Més de 1.400 milions de
persones viuen amb menys d’1 euro diari.

Aconseguir l’ensenyament primari universal
1 de cada 10 nens i nenes en edat de fer primària no han trepitjat mai una escola. Són
72 milions al món, més de la meitat a l’Àfrica Subsahariana.
Equitat entre els gèneres i autonomia de la dona
En més de 100 països encara hi ha més nens que nenes a les escoles. Lse dones de
tot el món empobrit són les més afectades per les crisis.
Reduir la mortalitat infantil
9 milions de nens van morir l’any passat per causes
fàcilment tractables o que es podien preveure, com la
diarrea. Només per la crisi econòmica han mort 50.000
nenes més a l’Àfrica.

Millorar la salut materna
1.000 dones moren cada dia durant l’embaràs o el part per
manca d’assistència sanitària bàsica gratuïta. A Burkina
Faso, una cesària costa el 138% dels ingressos anuals
d’una família mitjana.

OCTUBRE: ELS SANTS MERCEDARIS ENS
AJUDEN A TRENCAR LES CADENES….. PER…

COL·LEGI LA MERCED-PROVENÇA

Combatre el VIH/SIDA, la malària i altres malalties epidèmiques
Prop d’un milió de persones moren com a conseqüència de la malària
cada any: el 95% hi vivia a l’Àfrica subsahariana, i la majoria eren
nens menors de 5 anys.
Garantir la sostenibilitat del medi ambient
L’any passat, a Copenhaguen, es va perdre l’oportunitat de frenar
l’agressió que suposen les emissions de carboni, i els governs estan
regatejant els diners que són urgents per prevenir nous desastres
climàtics.
Una Aliança Mundial pel
Desenvolupament
Les fites de l’ ODM 8 reclamen més
ajuda dels països rics, menys
deute per als països pobres i més
coherència en les polítiques
internacionals i nacionals. L’any
2009, els únics països que van
assolir la fita del 0,7% van ser
Dinamarca, Luxemburg, Noruega,
Països Baixos i Suècia.

PREN CONCIENCIA Y ACTUA!!!!!
DAVANT LA CRISI QUE ESTEM PATINT, QUÈ
SERÀ DELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI?
QUÈ EN PENSES DE “LA NOSTRA CRISI”? ÉS
NOMÉS ECONÒMICA O HI HA ALTRES COSES?
QUÈ POTS FER TU EN EL TEU ENTORN?

