1 de Maig de 2005
L'ocupació digna i amb drets ha de considerar-se l'element fonamental
per al desenvolupament sostenible dels pobles i per eradicar la pobresa.
Els sindicats reclamem particularment coherència en les polítiques pel
que fa a:
●

Treball digne i amb drets

●

Justícia en el comerç

●

Reducció i cancel·lació del deute

●

Més i millor ajuda al desenvolupament

Els sindicats amb la
Crida Mundial a
l’Acció Contra la Pobresa
Combatre la injustícia i la pobresa
són elements essencials de la tasca sindical
Propugnem un model de desenvolupament humà, just i sostenible, on el
creixement econòmic sigui paral·lel a l'equitat social i de gènere, l'articulació democràtica de la societat i el respecte al medi ambient.

Els sindicats contra la pobresa
Perquè s'ha fet poc respecte a això i, al ritme actual de desenvolupament,
passarien dècades perquè molts països assolissin els Objectius del Mil·lenni.

Las cifras de la pobreza mundial
◗ 1.200 milions de persones viuen amb 1 $ americà o menys al dia.
◗ L’1% més ric de la població mundial percep la mateixa quantitat
d'ingressos que el 57% més pobre.
◗ 54 països són més pobres ara que el 1990.
◗ 1.000 milions de persones estan desocupades, subocupades o
pobres, de les quals el 60% són dones.
◗ 245 milions de nens de 5 a 17 anys treballen.
◗ Les dones perceben entre el 30 i el 60% menys que els homes.
◗ 860 milions d'adults són analfabets.
◗ 114 milions de nens en edat escolar no van a escola.

La pobresa afecta més a les dones
La pobresa en el món afecta en major mesura les dones, per la qual cosa
els sindicats treballem per la igualtat de drets i la perspectiva de gènere,
en la solució del principal problema de la humanitat.

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni:
Objectiu 1 Eradicar la pobresa extrema i la fam ● Objectiu 2 Aconseguir l'ensenyament primari
universal ● Objectiu 3 Promoure la igualtat entre els sexes i l'autonomia de la dona ● Objectiu 4
Reduir la mortalitat infantil ● Objectiu 5 Millorar la salut materna ● Objectiu 6 Combatre el VIH/SIDA,
el paludisme i altres malalties ● Objectiu 7 Garantir la sostenibilitat del medi ambient ●
● Objectiu 8 Fomentar una associació mundial per al desenvolupament ●
●

¿Per qué 2005?
Acabar amb la pobresa en el món
L'any 2005 tindran lloc tres grans cimeres internacionals per avaluar el
compliment dels compromisos adquirits en relació amb els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni, i que ens brinden una autèntica ocasió per organitzar mobilitzacions que exerceixin pressió sobre els
governs, perquè aquests compleixin les promeses que van fer l'any 2000
de reduir la pobresa mundial:
●

La cimera del G8 al Regne Unit, que, segons està previst, se centrarà
en qüestions sobre desenvolupament (mobilització l'1 de juliol de 2005,
una setmana abans de la cimera).

●

La primera revisió de progressos per part de l'Assemblea General de
Nacions Unides respecte a l'èxit dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni, cinc anys després de la seva adopció, que tindrà lloc a
Nova York (mobilització el 10 de setembre de 2005, una setmana
abans de l'Assemblea).

●

La 6a Conferència Ministerial de l'Organització Mundial del Comerç a
Hong Kong (mobilització el 5 de desembre de 2005, una setmana
abans de la Conferència).

CCOO i UGT cridem la nostra afiliació a secundar les accions destinades
a acabar amb la injusta i injustificada pobresa que sofreix gran part de la
població mundial, enviant un missatge clar als caps d'Estat sobre la responsabilitat política que tenen, per contribuir a eradicar la pobresa i complir els compromisos adquirits per aconseguir els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni.

En 2005 actua contra la pobresa
L’1 de maig... porta la banda blanca
«POBRESA 0 – OCUPACIÓ DIGNA I AMB DRETS»

1.000 milions de persones
viuen en la més absoluta pobresa

L’1 de mayo de 2005

Globalitzem la solidaritat

EL MOVIMENT SINDICAL DEMANDA ACCIONS DECISIVES PER
ERADICAR LA POBRESA I EXIGEIX EL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNIO

