
l Que el nostre món és injustament desigual,
privant milions de persones de les
oportunitats i les condicions necessàries per
tenir una vida digna.

l Que, malgrat els enormes progressos
tecnològics i l'abundància de béns i aliments,
augmenten les desigualtats entre uns països i
els altres i que el benestar dels més rics es
manté a costa de l'oblit dels més pobres.

l Que la situació privilegiada dels més
afortunats, unida als efectes negatius més
grans de la pandèmia en les persones més
vulnerables, estan augmentant la desigualtat
a tot el planeta.

l Que, mentre les fortunes més grans del món
han trigat només uns mesos a recuperar el
seu nivell de riquesa previ a la pandèmia, ha
augmentat el nombre de persones pobres i
necessitaran anys per recuperar o començar a
tenir unes condicions de vida dignes.

l Que la fam agredeix la vida de més de 800
milions de persones al nostre món, on cada
dia moren de desnutrició 18.000 nens d'entre
un i quatre anys.

l Que darrere les escandaloses xifres de la fam
hi ha persones amb cara i ulls: pobres del món
rural; nous pobres urbans, sense feina o amb
sous de misèria; dones esclavitzades o
empleades en sectors marginals; migrants
víctimes duna eterna vulnerabilitat.

l Que en el context general que el Papa
Francesc va anomenar «cultura de la
indiferència», el model econòmic dominant,
anomenat economia de lliure mercat,
juntament amb l'escassetat de polítiques
públiques als països més empobrits, són dos
dels factors estructurals de la desigualtat que
impedeixen una vida digna i alimenten la fam.
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Mans Unides-Campanya contra la Fam
és una Organització No Governamental de 
Desenvolupament, catòlica, de voluntaris, que, 
compromesa en la construcció d'un món on 
totes les persones puguin viure segons la seva 
dignitat fonamental, tenint cura dels més febles 
i del planeta, la nostra casa comuna, assumeix 
la seva missió de conscienciar sobre l'escàndol 
de la desigualtat que alimenta la fam al món, i 
d'animar el compromís a la societat espanyola, 
per aconseguir entre tots un desenvolupament 
on ningú no es quedi enrere.

Perquè creiem que «la veritable saviesa suposa la 
trobada amb la realitat», com afirma el papa 
Francesc, i en la nostra campanya volem reconèixer 
la realitat per transformar-la:

Denunciem:



l Que la injustícia de la desigualtat ens commogui i ens impulsi al compromís per
transformar aquest món en un lloc on cada ésser humà pugui viure segons la seva
dignitat.

l Que, tant al nord com al Sud global, entenguem que el món ha de tornar a ser la casa
comuna, on tota la humanitat i la vida que l'envolta vegin respectats els seus drets.

l Que aprenguem, de la crítica situació que vivim, que la barca en què naveguem és una,
que tots correm la mateixa sort i que uns quants privilegiats no podem continuar
acaparant els recursos i els remeis que són de tots.

l Que tots els actors implicats (governs, institucions internacionals, societat civil, sector
privat) afavoreixin vies per a un desenvolupament integral, sostenible, inclusiu i
solidari, basat en la dignitat de les persones i per a totes les persones i els pobles del
món.

900 811 888 - mansunides.org

L'Església ens va triar per fer-nos proïsmes dels nostres germans i germanes exclosos als països més 
empobrits del Sud. No és una opció, és el nostre deure. Convidem a tots a sumar-nos de manera 
esperançada en la construcció d'un món on ningú no es quedi enrere, i la fam es converteixi només en 
un trist record d'un passat marcat per la desigualtat.

I com diu el Papa Francesc: «L'esperança és audaç, sap mirar més enllà de la comoditat personal...per 
obrir-se a grans ideals que fan la vida més bella i digna. Caminem en esperança».

la nOstra INDIFERèNCIA els COnDEmnA A L'òblit

l Treballar perquè la desigualtat desaparegui del
nostre món i així aconseguir l'eradicació de la fam i
la pobresa.

l Promoure, mitjançant l'educació per al
desenvolupament d'una ciutadania global, els valors
de la cultura de la trobada i la cura de la casa
comuna i de tots els que hi habiten, i fomentar el
respecte a la dignitat de les persones, la convivència,
la compassió i l'ajuda mútua.

l Impulsar estils de vida sostenible, cultivant valors de
pau, austeritat, consum responsable, cura de la
naturalesa, donació i lliurament als altres.

La nostra esperança és:

Ens comprometem a:
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