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desenvolupament sostenible
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Commemorem els cinc anys des què es van fixar els disset objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) a nivell global. És un bon moment
per valorar l’estat en què es troben, el progrés que estan experimentant
i les dificultats per estendre’ls al conjunt del planeta. Auditar l’estat de la
qüestió és imprescindible per fer-ne un seguiment realista.

La

crisi pandèmica que estem
sofrint
no
estava
contemplada
en les prospectives. No havíem
anticipat aquesta possibilitat, però
el cas és que ha afectat greument el
seu desenvolupament. Els estudis
reflecteixen que ha afectat especialment
en alguns dels disset punts i que exigirà
per part de tots els actors internacionals
noves estratègies i nous lideratges per
assumir el desafiament.

Des d’Aldees Infantils SOS estem
intensament
compromesos
amb
l’assoliment d’aquests objectius. El
focus de preocupació que tenim és la
infància vulnerable o en situació de risc

El focus de preocupació que tenim
és la infància vulnerable
o en situació de risc social.

i preocupen tots els infants mancats
d’una llar. La crisi econòmica fa
que moltes associacions nacionals
hagin perdut gran part de les seves
fonts d’ingressos, que molts donants
particular i empreses no puguin seguir
aportant diners per realitzar programes
socials i això obliga a prendre decisions
difícils, a discernir què és prioritari i què
passa en un segon pla.

La crisi ha accentuat les
diferències entre països rics
i pobres i també ha posat de
manifest la gran precarietat de
moltes poblacions.

social. Ens preocupa la seva cura i la
seva correcta educació i assistència
sanitària. Com a organització global que
som, actuem en molts països del món,
molts d’ells en vies de desenvolupament
i podem constatar, empíricament, els
greus efectes que té aquesta crisi a
nivell econòmic, social, laboral, però
també per la infància.
Augmenta la desigualtat social i,
per tant, la pobresa. La crisi ha
accentuat les diferències entre països
rics i pobres i també ha posat de
manifest la gran precarietat de moltes
poblacions. Els més vulnerables, els
infants, els adolescents, les persones
discapacitades
experimenten
més
greument aquesta crisi.
La nostra missió és procurar una
cura de qualitat a l’infant. No fem
diferències entre infants, ni entre
països o nacionalitats. Ens interessen

No és una situació exclusiva d’Aldees
Infantils SOS. És comuna a totes les
grans i petits Ong’s. D’una banda,
creixen
les
necessitats
socials,
sanitàries, econòmiques i laborals,
però, de l’altra, minven els recursos
per poder desenvolupar programes
socials, sanitaris a fi d’apoderar la
població més vulnerable. En contextos
d’aquesta naturalesa, és més necessari
que mai desvetllar la consciència dels
governs, apostar per lideratges solidaris
i sensibles a la tragèdia, discernir el que
és bàsic del que no ho és, en definitiva,
és bàsic desenvolupar el procés de
presa de decisions a la llum dels Drets
de l’Infant (1989) i dels valors de la
solidaritat i la justícia social.

