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“LA CARITAT és humiliant per-

què s’exerceix verticalment 

i des de dalt; la solidaritat és 

horitzontal i implica respecte 

mutu.” Eduardo Galeano

Llegiu i comenteu les frases de 
Nelson Mandela, expresident de 
Sud-àfrica, i contesteu:

La lluita contra la pobresa no 
és un gest de caritat. És un acte 
de justícia. És la protecció d’un 
dret humà fonamental, el dret a 
la dignitat i a una vida decent. 
Mentre persisteixi la pobresa no hi 
haurà veritable llibertat.

•  Sabeu diferenciar entre la caritat  
i la justícia?

•  Per què diu que si hi ha pobresa 
no hi haurà llibertat?

A Catalunya hi ha nombroses 
ONG (organitzacions no 
governamentals) que fa temps 
que treballen per algun dels 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.
•  Esmenta’n alguna i digues quin 

és el seu àmbit d’actuació.

Puntualment, les ONG també fan 
campanyes concretes.
•  Esbrina quines campanyes estan 

en marxa i en quina podries 
col·laborar:
pobrezacero.wordpress.com
www.oxfamintermon.org
www.hacesfalta.org
www.entreculturas.org

Des de l’inici de la crisi del 2008, 
a l’Estat espanyol es calcula que 
s’han gastat uns 24.000 milions 
d’euros en despesa militar, mentre 
que s’han reduït en més de 10.000 
milions d’euros les despeses en 
sanitat i educació.

Font: Pere Ortega i Jordi Calvo:  
“Inercia, despilfarro y engaño  

en el gasto militar.” Centre Delàs  
d’Estudis per la Pau, desembre 2014

Els conflictes bèl·lics i l’armamentisme
Des de 1945, només hi ha 63 països que no hagin viscut algun 
conflicte bèl·lic. Es calcula que entre 1945 i 1995, aproximada-
ment, 45 milions de persones van morir víctimes de la guerra, i 
el 90% d’aquests conflictes es van produir al Tercer Món.

A més, el que es gasta en armament es deixa d’invertir en des-
envolupament: sanitat, educació, protecció del medi ambient...

La guerra representa la violació brutal de tots els drets i anul·la el 
dret bàsic a la vida que tenim totes les persones.

Els nens soldats

El reclutament de menors per a fer de soldats està prohibit pels 
protocols derivats de la Convenció dels Drets de l’Infant. Malgrat 
això, és una pràctica habitual en 18 països del món.

Avui dia, hi ha oficialment 300.000 nens soldats al món, però 
probablement n’hi ha molts més, perquè alguns països només els 
consideren combatents si agafen les armes. Solen obeir sense 
rebel·lar-se, i fan feines especialment perilloses, com desactivar 
mines, espiar o dur a terme missions suïcides. Alguns grups ar-
mats també utilitzen nenes com a esclaves sexuals o les obliguen 
a casar-se amb militars.

Destrueix vides 
humanes 
i famílies.

Destrueix el 
medi ambient.

Destrueix el 
teixit productiu.

Causa malalties,  
fam, 
minusvalideses...

Resta recursos 
al desenvolupa-
ment.

Destrueix 
hospitals, 
serveis...

Augmenta  
la cultura de  
la violència.

Impedeix 
o atura 
l’educació.

LA GUERRA

L’Agenda 2030
Per eradicar la pobresa i assegurar la sostenibilitat de la Terra, 
el 25 de setembre de 2015, 193 estats membres de l’ONU van 
adoptar l’Agenda 2030, que inclou 17 objectius universals per a 
un desenvolupament sostenible:

1. Eliminar la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Eliminar la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, 
millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Garantir vides saludables i promoure el benestar per a tothom.

4. Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportuni-
tats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de 
dones adultes i joves.

6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de 
les condicions de sanejament.

7. Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia asse-
quibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i soste-
nible, una ocupació plena i un treball digne per a tothom.

9. Construir infraestructures resistents, promoure una industria-
lització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reduir la desigualtat entre els països i dins dels països.

11. Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclu-
sius, segurs i resistents.

12. Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars 
i els recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosis-
temes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, 
combatre la desertificació, detenir i revertir la degradació de la 
terra i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per a aconseguir 
un desenvolupament sostenible, proporcionar accés universal 
a la justícia i desenvolupar institucions eficaces i responsables.

17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar les associ-
acions mundials per a un desenvolupament sostenible.

LA GUERRA és també l’ene-
mic del desenvolupament dels 
pobles. Com que la humani-
tat no ha estat capaç fins ara 
de resoldre els seus conflictes 
sense guerres, tot el progrés 
assolit durant el darrer segle 
no ha estat suficient per a eli-
minar la pobresa.

Molts conflictes es perpetuen 
gràcies al comerç d’armes.
https://www.es.amnesty.org/
en-que-estamos/temas/armas/
•  En quina mesura alguns països 

desenvolupats estan contribuint 
a les guerres actuals al Tercer 
Món?


