
 
 

 
“O verdadeiro poder da nosa cesta da compra” 
 
Dende conseguir a fabricación de produtos menos 
contaminantes ata cambiar os procesos de fabricación 
que non respectan os “dereitos humanos”, nos nosos 
hábitos de compra está a solución. “PENSA 
GLOBALMENTE E ACTÚA LOCALMENTE”. Este 
lema ecoloxista resume moi ben a capacidade que 
temos para cambiar o mundo dende a nosa man, porque 
todas e cada unha das accións individuais, por 
pequenas que sexan teñen o seu reflexo na sociedade. 
Un cidadán comprometido non só é aquel que recicla, 
non malgasta os recursos naturais, non contamina, 
senón tamén o que adopta unha actitude crítica nos 
seus patróns de compra. 
 
O prezo e a calidade son criterios que manexamos na 
cesta diaria, pero podemos darlle un valor engadido. 
Por exemplo adquirindo produtos nos que se destina 
unha parte a causas benéficas ou adoptando a acción 
de rexeitar produtos nos que na súa fabricación se 
incumpriron normas da Organización Mundial do 
Traballo, porque se explotan a mulleres embarazadas 
ou man de obra infantil. Xuntando esforzos entre as 
distintas persoas, pobos, comunidades, países, 
téndese a un consumo máis seguro e respectuoso coa 
nosa saúde e o noso entorno. 
 
 
 
Un sorriso significa moito, enriquece a quen o recibe 
sen empobrecer a quen o ofrece 
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OBXECTIVOS DE DESENROLO INTERNACIONAL DO INFORME “2000- UN MUNDO MELLOR 

PARA TODOS” 
 

Para conquerir un mundo mellor para todos, o principal desafío ao que se enfronta a comunidade 
internacional é a pobreza en todas as súas formas. Os seguintes obxectivos de desenvolvemento, 
baséanse no resultado de conferencias e cumios mundiais da Organización das Nacións Unidas e son 
obxectivos xerais para todo o mundo: 
 

1. REDUCIR Á METADE ENTRE 1990 E 2015 A PROPORCIÓN DE PERSOAS QUE VIVEN NA 
POBREZA EXTREMA. Un de cada cinco habitantes do mundo vive con menos dun dólar diario 
e un de cada sete padece fame crónica. 

 

2. MATRICULAR A TOTALIDADE DE NENOS E NENAS NA ESCOLA PRIMARIA PARA O 
ANO 2015. Nos países en desenvolvemento un neno de cada tres non remata cinco anos de 
escola. 

 

3. AVANZAR CARA Á IGUALDADE ENTRE OS XÉNEROS E DAR PODER Á MULLER, 
ELIMINANDO AS DISPARIDADES ENTRE XÉNEROS NO ENSINO PRIMARIO E 
SECUNDARIO. As mulleres que asistiron á escola inflúen máis no progreso das súas 
sociedades. 

 

4. REDUCIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL EN DÚAS TERCEIRAS PARTES ENTRE 
1990 E 2015. En 1998 morreron once millóns de nenos menores de cinco anos, a maioría por 
causas que se podían evitar. 

 

5. REDUCIR A MORTALIDADE MATERNA EN TRES CUARTAS PARTES ENTRE 1990 E 2015. 
Máis de cincocentas mil mulleres morren durante o embarazo e o parto e moitas máis 
sufrirán sen tratamento. 

 

6. DAR ACCESO A SERVIZOS DE SAÚDE REPRODUTIVA PARA 2015 A TODOS OS QUE O 
NECESITEN. Máis de catorce millóns de mulleres adolescentes paren cada ano; a meirande 
parte son embarazos non desexados. 

 

7. POÑER EN PRÁCTICA PARA 2005 ESTRATEXIAS NACIONAIS DE DESENVOLVEMENTO 
SOSTIBLE A FIN DE REVERTER PARA 2015 A PERDA DE RECURSOS ECOLÓXICOS. A 
principios do decenio de 1990 cortábanse cada ano uns dezasete millóns de hectáreas de 
bosques tropicais. 
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