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#ContraLaPobresa

Amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, les persones i entitats que 
formem part de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes fem una crida a la ciutadania 
perquè s'impliqui d'una manera efectiva en complir el primer Objectiu de Desenvolupament Sostenible: 
Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món i a les desigualtats que imperen a la nostra so-
cietat.

AA Espanya, cada dia són més palpables les desigualtats existents entre les persones. Fruit d'aquestes 
desigualtats, molts ciutadans i ciutadanes malviuen en situació de pobresa o risc d'exclusió social; ja no 
només per la crisi econòmica (la d'abans i les que estan per venir), sinó també pel model econòmic que 
tenim, que genera diferències en drets i en recursos, i per l'aprovació de lleis i regulacions que no sempre 
estan pensades per beneficiar a qui pitjor ho passa.

LaLa primera constatació que recull el VIII Informe FOESSA és que l'exclusió social s'enquista en l'estructu-
ra social del nostre país. Avui en dia, el nombre de persones en exclusió social a Espanya és de 8,5 milions, 
el 18,4% de la població.

En els últims dos anys el lloguer ha pujat un 30%. Dos milions de persones viuen amb la incertesa de que-
dar-se sense habitatge. L’11% de la població viu sota el llindar de la pobresa severa, un cop descomptades 
les despeses o deutes relacionats amb el pagament de l'habitatge i els subministraments de la mateixa.

El 14% de les persones que treballen estan en exclusió social. Un de cada tres contractes temporals dura 
menys de set dies. El 15,1% de les llars pateix inestabilitat laboral greu. El 37% dels exclosos de l'ocupació 
ho estan també en l'habitatge.

L'Enquesta FOESSA constata que, quan una persona neix i es cria en una llar amb escassos béns materials 
i amb ingressos reduïts, augmenten les probabilitats de instal·lar-se al pantà de la vulnerabilitat. El 21% de 
totes les llars amb menors es troben en exclusió social.

Una dona neUna dona necessita treballar 1,5 hores més al dia per guanyar el mateix que un home; i si aquesta dona 
és immigrant, 2 hores més. Quan una dona és la sustentadora principal de la llar, té més problemes econò-
mics per acudir a certs serveis mèdics. Les llars sustentades per dones han de reduir amb més intensitat les 
despeses de subministraments de la casa i les despeses en comunicacions. Suporten, a més, major volum 
d'amenaces de pèrdua d'habitatge.

El 8,8% de la població ha deixat de comprar medicines, seguir tractaments o dietes per problemes 
econòmics. El 15% de la població no pot accedir a un tractament bucodental, perquè no s'ho pot permetre. 
El 30% de les persones amb discapacitat es troba en situació d'exclusió social i un 16% en exclusió social 
severa.

LaLa taxa de risc de pobresa i exclusió afecta un 28,3% dels nens i nenes a Espanya, és a dir, a 2,2 milions. 
Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb major taxa de pobresa infantil amb 630.000 nens i nenes 
que viuen en llars en pobresa severa amb rendes inferiors al 25% de la mitjana d'ingressos, segons Save the 
Children.

Les administracions públiques moltes vegades prenen mesures que no estan pensades per facilitar la vida 
de les persones que menys tenen. Les retallades econòmiques i l'augment de tràmits cada vegada més 
complexos, deixen fora de joc a moltes d'aquestes persones.
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Hi ha clares evidències que les polítiques socials del nostre país requereixen urgentment una inversió 
econòmica que realment doni solució a la problemàtica de la pobresa i l'exclusió social.

Com a Plataformes Socials Salesianes RECLAMEM situar les persones al centre de les agendes 
polítiques, reduint radicalment la pobresa i les desigualtats. Per a això PROPOSEM:

• Crear mesures reals que afavoreixin les polítiques actives d'ocupació, amb contractes i salaris
dignes, així com donar continuïtat al programa de Garantia Juvenil i l'aposta per una economia social,
donant oportunitats a les petites i mitjanes empreses.

• Invertir en polítiques socials i d'inclusió que no ofeguin a les persones que menys tenen, que donen
accés als recursos i necessitats bàsiques de tots els ciutadans i ciutadanes i polítiques que eradiquin
la pobresa infantil.

• Implementar polítiques d'habitatge que beneficiïn a la ciutadania, i no a qui pretén enriquir-se a
costa dels altres. No executar cap desnonament sense solució habitacional alternativa i digna.
L'habitatge ha de ser considerada un bé bàsic.

• Signar un acord d'estat en matèria d'educació. Que estigui garantida per a tothom i que doni
resposta a les necessitats educatives especials, dotant els centres educatius de tots els recursos
humans i materials necessaris.

• Garantir la cobertura sanitària universal i gratuïta per a tots i totes. Amb la salut no es comercia.
• Afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits de la vida, eradicant

qualsevol tipus de violència i vetllant per societats de cures.
• Garantir els drets de les persones estrangeres, que també formen part del nostre estat de benestar,

afavorint la inclusió plena i el desenvolupament integral.

Com a entitats socials, ENS COMPROMETEM a treballar diàriament pels drets de les persones i a vetllar 
pel seu respecte, defensant-los davant les administracions públiques, que assumeixen la responsabilitat 
directa del compliment de les lleis i de la prevalença dels drets fonamentals en la nostra societat.

INSTEM a la ciutadania a que s'impliqui activament en denunciar les injustícies socials i en exigir als 
nostres representants polítics el compromís per abordar, amb coherència i responsabilitat, totes les 
propostes d'aquest manifest, i a treballar per una societat més justa i inclusiva.
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