MANIFEST POBRESA ZERO 2019
Hui, en el marc de la commemoració del 17 d'octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació
de la Pobresa, les persones, moviments socials i organitzacions que impulsem Pobresa
Zero, fem una crida a l'erradicació immediata de la pobresa i la desigualtat.
Estem immersos en una situació d'emergència, provocada per un sistema econòmic
neoliberal que exclou, sobreexplota i condemna a la pobresa a milers de milions de persones
i al planeta. Un sistema basat en la desigualtat i l'explotació sense límit dels recursos en el
qual l'erradicació de la pobresa no ha sigut una prioritat.
Hui sabem que la discriminació i el canvi climàtic afecten a tot el planeta, però que el seu
impacte no es distribueix igual entre països i territoris, ni entre classes socials i gèneres. És
especialment greu el cas de les dones i les xiquetes, sobre les quals recauen principalment
els treballs no remunerats i a les quals, en molts llocs, se'ls impedeix l'accés a l'educació i
els recursos.
Hui, en 2019, denunciem que la pobresa no sols no ha disminuït, sinó que en massa casos
ha augmentat. Més de 1.800 milions de persones estan en situació de pobresa; i més de 736
milions subsisteixen en pobresa extrema, depenent, a més, en gran manera, d'activitats
sensibles al canvi climàtic, com l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Una realitat on les
dones representen el 70% de les persones en situació de pobresa.
I ací assenyalem a Àfrica Subsahariana, on estan més de la meitat de les persones
extremadament vulnerables. Una regió on es generen gran part dels moviments migratoris.
I que, juntament amb els qui fugen dels conflictes i catàstrofes naturals, pateixen el drama
de les migracions en el mediterrani.
A més, ací, hui, a Europa hi ha 113 milions de persones en risc de pobresa o exclusió, mentre
que en la Comunitat Valenciana, la xifra quasi arriba al milió i mig de persones.
Per això entenem que, enfront del lliure mercat sense fre, l'especulació i l’exploració
excessiva dels recursos cal buscar solucions que passen per l'equitat, la inclusió, la
interculturalitat i l'economia circular.

Per tot això, exigim:


Que les polítiques d'Estat avancen cap a un model econòmic i de mercats que
incorporen aspectes socials i ambientals, la salut i el benestar de les persones, la cura
i la sostenibilitat.



Que el govern espanyol defense l'aprovació definitiva del Tractat Vinculant de l'ONU
sobre Empreses Multinacionals i Drets Humans que es negocia en l'ONU aquesta
setmana; i que s'incloguen clàusules vinculants, de respecte als Drets Humans en
tots els Tractats de Comerç i Inversions-TIC.



Que el Govern espanyol i els altres governs de la Unió Europea signen la Carta Social
Europea ‘Revisada’; i que consoliden el Pilar Europeu de Drets Socials, i reforcen la
Cooperació Internacional prioritzant l'empoderament de les dones i impulsant la
participació ciutadana en la presa de decisions.



Que s'erradiquen els paradisos fiscals, es perseguisca el frau fiscal, s'atalle l'elusió
fiscal, i es garantisca que la fiscalitat siga progressiva, suficient, justa i equitativa i
que reduïsca les desigualtats; actuant a més amb decisió i transparència contra la
corrupció.



Que el Govern Autonòmic i els Ajuntaments actuen immediatament per a erradicar la
pobresa i l'exclusió en la Comunitat Valenciana, a través del desenvolupament i
coherència de lleis així com de pressupostos suficients que prioritzen aquestes
accions.



Que es garantisquen els Drets Socials i els Drets Humans i que s'exigisquen a Europa
polítiques migratòries i de refugi inclusives, lluitant contra el racisme que posa en
perill les llibertats i els drets fonamentals. NO VOLEM CIEs.



Que els partits polítics que es presenten de nou a les pròximes eleccions es
comprometen a complir els acords internacionals subscrits per a l'erradicació de la
pobresa, dedicant el 0,7% dels Pressupostos públics consolidats per a l'Ajuda Oficial
al Desenvolupament; i a desenvolupar de manera efectiva i amb pressupost suficient
l'Estratègia Nacional de Prevenció i Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió 2019-2023.



I que nosaltres, com a ciutadania, assumim el necessari canvi de les nostres
conductes de consum orientant-nos cap a models econòmics i socials alternatius i
sostenibles. Perquè, si no es prenen mesures ja respecte al canvi climàtic i la fi de la
pobresa, més de 100 milions de persones acabaran en l'extrema pobresa en els
pròxims 10 anys.

Com a ciutadanes i ciutadans lluitem per una vida digna per a
totes i un medi ambient saludable.
Perquè ens volem sense pobresa, i defensant el planeta.
Mobilitza't!!!!
Per la justícia i per la igualtat
ZERO, ZERO, ZERO!!!! POBRESA ZERO
Hashtags
Principal: #PobresaDonesPlaneta
Altres: #PobresaZero #PobrezaCero

LEMA:
Ens volem sense pobresa, i defensant el planeta
Secundari: Per la justícia i la igualtat, mobilitza't.

