ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
836 ΕΚΑΤΟΜ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Μπορεί ο αριθμός των ανθρώπων
που ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας -με λιγότερο από 1,25
δολάριο την ημέρα με αποτέλεσμα
να υποφέρουν από την πείνα να
έχει μειωθεί κατά 50% από το
1990 οπότε και ανερχόταν σε 1,9
δισεκατομμύρια,
ωστόσο
836
εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να είναι αντιμέτωποι με την
πείνα και να ζουν σε κάτω από το όριο της φτώχειας.
Με αυτά τα στοιχεία ο ΟΗΕ θεωρεί ότι αφενός ήταν πετυχημένο το
πρόγραμμα για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας
(MDGs), αλλά αφετέρου εκθέτει και τις σύγχρονες προκλήσεις.

«Έπειτα από βαθιά και σταθερά κέρδη, γνωρίζουμε τώρα ότι η
ακραία φτώχεια μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε ακόμη μια γενιά»
επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Γκι Μουν σε
ανακοίνωσή του.
Στην πρόσφατη έκθεσή του για την πορεία των οκτώ αναπτυξιακών
στόχων που είχε θέσει ο διεθνής οργανισμός στην Διακήρυξη για
την Χιλιετηρίδα το 2000 σημειώνει ότι η πρόοδος είναι άνιση
ανάλογα με την περιοχή και την χώρα, και η νέα ατζέντα για την
αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ανισότητες,
ώστε να βελτιωθεί η ζωή των φτωχότερων και πιο ευάλωτων
ανθρώπων.
Με στόχο την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας ως το 2030, το
Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί σχετική σύνοδος του ΟΗΕ όπου οι ηγέτες
της παγκόσμιας κοινότητας αναμένεται να εγκρίνουν τους νέους
αναπτυξιακούς στόχους – που είναι γνωστοί ως Στόχοι για την

Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs).
Οι προκλήσεις
– Σύμφωνα με την έκθεση, οι συρράξεις παραμένουν η μεγαλύτερη
απειλή για την ανθρώπινη ανάπτυξη καθώς οι πληγείσες από τους
πολέμους χώρες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας ενώ
μόνο πέρσι είχαν ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό 60 περίπου
εκατομμυρίων ανθρώπων σε χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Νιγηρία ή το Πακιστάν.
– Οι γυναίκες συνεχίζουν να βιώνουν διακρίσεις σε ολόκληρο τον
κόσμο παρά το γεγονός ότι κέρδισαν έδαφος στην αντιπροσώπευση
στα κοινοβούλια του 90% των 174 χωρών που συμπεριλαμβάνονται
στην έκθεση.
– Ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν πριν κλείσουν τα πέντε
τους χρόνια έχει επίσης μειωθεί περισσότερο από 50% από το
1990 κι όμως ακόμα και σήμερα 16.000 παιδιά πεθαίνουν
καθημερινά από
επισημαίνεται.
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Ταυτόχρονα, ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για την αύξηση της
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης για παιδιά που πλήττονται από
κρίσεις, καθώς ο αριθμός
αυξάνεται ραγδαία.
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«Την ώρα που οι ανάγκες αυξάνονται, η βοήθεια μειώνεται»
τόνισε σε σχετική διάσκεψη ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας
και σήμερα ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την παγκόσμια
εκπαίδευση Γκόρντον Μπράουν καλώντας σε γενναιόδωρη βοήθεια
για την εκπαίδευση σε χώρες όπου υπάρχουν καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης και τα σχολεία δεν συμπεριλαμβάνονται στα είδη πρώτης
ανάγκης – την τροφή, το πόσιμο νερό, τη στέγη και τα φάρμακα.
Η βοήθεια για τη βασική εκπαίδευση μειώθηκε το 2013 στα 3,5
δισεκατομμύρια δολάρια από 4,5 δισεκ. δολάρια το 2010, παρότι
η βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες συνολικά αυξήθηκε,
διευκρίνισε ο Μπράουν.

Τον περασμένο μήνα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες ανέφερε πως ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν
εγκαταλείψουν τις εστίες τους αυξήθηκε σε 59,5 εκατομμύρια στο
τέλος του 2014, με τα 30 εκατ. να είναι παιδιά κάτω των 18
ετών, από 51,2 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
να στρατολογηθούν από εξτρεμιστικές και ένοπλες οργανώσεις
επισήμανε το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καλώντας
επίσης να αυξηθεί σημαντικά η βοήθεια στα παιδιά που
πλήττονται από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, συνολικά 59 εκατ. παιδιών δεν είχαν
πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2013, ένας αριθμός που
ήταν αυξημένος κατά 2,4 εκατ. εν σχέσει με το 2010, αλλά
αρκετά μειωμένος από τα 99 εκατ. που καταγράφονταν το 2000,
σύμφωνα με έκθεση της UNICEF που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Σύμφωνα με τον υπουργό εξωτερικών της Νορβηγίας, Μπέργκε
Μπρέντε, η βοήθεια για την εκπαίδευση υπολείπεται σε μεγάλο
βαθμό των στόχων που είχαν τεθεί για να είναι διαθέσιμη σε
όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη η εκπαίδευση το 2015. Όπως
τόνισε «χωρίς παιδεία δεν υπάρχει ανάπτυξη».
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