OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 1

FI DE LA POBRESA
Posar fi a la pobresa en totes les seues formes en tot el món.

2030

2015
ANIMACIÓ:

Eradicar la pobresa en totes les seues formes continua sent un dels principals desafiaments que enfronta la
humanitat. Malgrat que la quantitat de persones que viuen en situació d'extrema pobresa ha disminuït en més
del 50% (de 1.900 milions l'any 1990 a 836 milions l'any 2015), encara massa éssers humans lluiten per satisfer
fins i tot les necessitats mes bàsiques.
A nivell mundial, més de 800 milions de persones encara viuen amb menys d'1,25 dòlars al dia i molts manquen
d’accés a aliments, aigua potable i sanejament adequats. El creixement econòmic accelerat de països com ara
la Xina i l´Índia ha tret a milions de persones de la pobresa, però el progrés ha sigut dispar. La possibilitat que
les dones visquen en situació de pobresa és desproporcionadament alta en relació amb els hòmens, a causa de
l'accés dispar al treball remunerat, a l'educació i a la propietat.
Els avanços també han sigut limitats en altres regions, com l'Àsia Meridional i l'Àfrica Subsahariana, on viuen el
80% del total mundial de la població que es troba en condicions d'extrema pobresa. Cal esperar que esta taxa
augmente com a conseqüència de les noves amenaces que plantegen el canvi climàtic, els conflictes i la
inseguretat alimentària.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible constituïxen un compromís audaç per a acabar amb la pobresa en
totes les seues formes i dimensions d'ací a l'any 2030. Tot això requerix centrar-se en aquelles persones que
viuen en situacions vulnerables, augmentar l'accés als recursos i als serveis bàsics i sostindre a les comunitats
afectades per conflictes i desastres relacionats amb el clima.
Posar fi a la pobresa és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
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