
El 25 de setembre de 2015, les potències mundials 

van adoptar 17 objectius globals per al 2030, 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), per erradicar la pobresa, protegir el planeta 

i assegurar la prosperitat de totes les persones.

Aquesta campanya es vol centrar en els dos 

primers ODS de l'Agenda: posar fi a la pobresa en 

totes les seves formes arreu del món, i aconseguir 

per a tothom la seguretat alimentària per posar fi a la fam.

D'altra banda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

concedeixen especial importància a la infància i la joventut com 

a agents de canvi, ja que demà seran 

les persones que determinaran el tipus 

de món en el què viurem.

Per tot això és fonamental que coneguin les causes i els efectes 

dels problemes plantejats en els ODS i que es fomenti la seva 

participació activa a la vida pública. La infància i la joventut 

podrà així escollir un model de desenvolupament que 

permeti construir plegades un món per a totes 

les persones en harmonia amb el planeta.

Tenim el poder 
de canviar el món 

i una missió: que ningú 
es quedi enrere

de canviar el món 
UNEIX-TE A LA SEVA LLUITA

MILIONS DE NENS I NENES LLUITEN PER SORTIR 
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LES CAUSES DE LA FAM I LA POBRESA
Més de 700 milions de persones viuen encara al nostre planeta amb menys d'1,90 
dòlars al dia, xifra establerta com a llindar de pobresa extrema. 

Al món es produeixen aliments més que suficients. No obstant això la FAO va alertar al 
setembre de 2017 que la fam va augmentar per primera vegada en els últims 15 anys 
fins a aconseguir la xifra de 815 milions de persones en situació de vulnerabilitat.

A més de les causes històriques relacionades amb el colonialisme i l’especialització 
productiva al servei del Primer Món, podem assenyalar altres causes que provoquen 
la pobresa i la fam:

Els nens i les nenes del món, tots i totes, tenen els mateixos drets, 
independentment d'on hagin nascut, el seu color de pell 
o la seva condició econòmica i social.

No obstant això, els nens i nenes de l'Àfrica subsahariana 
tenen 10 vegades més probabilitats de morir abans dels 
5 anys que en la resta del planeta.

Tot nen i nena té dret a menjar, a no passar gana i a no patir malnutrició. 
Una nutrició deficient provoca actualment la mort de més de tres milions 
de menors cada any.

Tots els nens i nenes del món tenen dret a una educació de qualitat, però 
gairebé 2 de cada 5 estudiants que acaben l'escola primària ho fan amb clares 
deficiències: no han après a llegir correctament, a escriure o a fer càlculs 
aritmètics simples.

I si parlem d'educació, sabem que històricament les nenes i les noies es troben, 
en la majoria de cultures, en una situació clara de desigualtat. Més de 130 milions 
de nenes no van a l’escola i, com a conseqüència, són més vulnerables a la 
violència de l’home, tenen menys oportunitats de futur i corren el risc de patir 
matrimonis i embarassos precoços.

COM AFECTA ALS SEUS DRETS COM POTS AJUDAR A CANVIAR-HO

La societat de consum
L'explotació de la mà d'obra de països empobrits 
per poder vendre més barat als països enriquits, perpetua 
la pobresa de milions de persones.

La corrupció: 
Als països empobrits, l'existència de poders corruptes i clientelars, impedeix 
que bona part de la riquesa generada es redistribueixi correctament al conjunt 
de la població.

Els efectes del canvi climàtic i l’espoli de recursos
L’alteració de l’equilibri ambiental deriva en sequeres, fam, epidèmies, i més 
desastres naturals. Els països econòmicament més febles són més sensibles 
a aquestes afectacions al no comptar amb els recursos suficients per fer 
prevenció o fer front a les situacions d'emergència.

Els conflictes armats
Les guerres obliguen a la població a desplaçar-se o a viure refugiada en països 
veïns o llunyans, perdent així els seus vincles socials i culturals, la llar i el lloc 
de treball. Qui no migra ha de lidiar amb una infraestructura destruïda 
(escoles, hospitals i carreteres) que és clau per al desenvolupament.

La desigualtat
La falta d'equitat en el repartiment dels recursos i la discriminació 
de la dona, accentuen els nivells de pobresa i impedeixen 
a un gran gruix de població accedir a l'educació i a 
altres serveis bàsics.

I si no fem res, l'any 2030:

167 milions de nens i nenes 
viuran en pobresa extrema

69 milions de menors de 5 anys 
moriran entre 2016 i 2030

60 milions de nens i nenes en edat d'assistir a 
l'escola primària continuaran sense escolaritzar

750 milions de dones hauran contret 
matrimoni sent nenes
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Milions de nens i nenes lluiten a tot el món per sortir de la pobresa i de la fam. 
Hi ha menors que viuen amb menys d'1 euro diari, que no van a escola, i que es 
mereixen l'oportunitat de formar-se i de triar què fer amb les seves vides. Estan esperant 
al fet que t'uneixis a la seva lluita.

Informa't, reflexiona i actua
Per aconseguir una societat global més justa en la qual l'equitat i les oportunitats estiguin a 
l'abast de totes les persones sense deixar a ningú enrere, la infància i la joventut són clau 
perquè representen el futur més proper.

Què podem fer per ajudar al canvi? En primer lloc, tenir clares les causes i els efectes de la 
pobresa i la fam en la vida de milions de persones. La informació és poder i quant més 
informats estiguem, més i millor podrem actuar per revertir aquesta situació.

Així, podrem:

• Debatre i reflexionar: sobre el món que volem tenir i volem deixar.

• Actuar: prenent decisions individuals 
 i col·lectives que contribueixin 
 a un model de 
 desenvolupament 
 just i equitatiu.


