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Sota la mirada dels estels
contemplo la nit serena
remors llunyans, confosos,
com el meu pensament.
El meu cor està trist
com la foscor…

CALEN MESURES
URGENTS CONTRA
LA FAM!

Sento el respir
dels meus fills dins la cabana
els ha costat dormir
Tenien gana!

En el nostre sistema, no hi té cabuda la
reponsibilitat per eradicar la desnutrició? Per
què no es veu com una prioritat?
-

20 milions d´infants corren el risc de
morir a causa de la desnutrició severa.

-

Cada 7 segons un nen mor per aquesta
causa.

-

Cada any els paísos rics desaprofiten
230 milions de tones d´aliments.

Tenim gana!

-

Amb el 40% del que va costar rescatar
Bankia , es podria frenar la
desnutrició.

Suplicaré a l’aire i a la terra.

-

Amb 40 euros es pot salvar la vida
d´un nen.

-

No hi ha temps per mirar fit a fit els
ulls d´un nen desnodrit?

Quan els estels fugiran
tornarà un nou dia.
I els ulls dels meus infants
despertaran i em diran:

Però el meu gemec s’esveïrà
Per la penúria eixorca
I només la mirada de l’atzur
Compadirà el meu cor de mare.
Poema africà.

Fa temps que les macroxifres dels famolencs
formen part de la rutina mundial.
Mentrestant, mil milions de persones al món,
se´n van al llit amb gana cada vespre.
Malauradament, els interessos estan per
sobre de l´ètica!

MANIFEST
La Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets humans i el Desenvolupament ha
elaborar un manifest en defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació, Pau i Drets
humans.
Pobles Germans, com a membre d’aquesta Confederació ENS ADHERIM I RECOLZEM
AQUEST MANIFEST i ens fem ressò publicant un breu resum del mateix :

En defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació per la Pau, els Drets Humans i
el Desenvolupament
Acabar amb la pobresa és una fita assolible i una obligació ètica i política relacionada amb la
nostra visió dels drets humans, fins i tot en aquest moment de crisi que viu el nostre país…..
La cooperació internacional catalana ha estat producte de l'esforç de la seva societat civil,
de les ONG, universitats, sindicats, col·legis professionals i altres institucions i col·lectius que,
durant dècades, han fet visible la lluita contra la pobresa i la violència, a favor de la solidaritat,
els drets humans i la justícia al món……També el nostre actual Estatut d’Autonomia explicita al
seu Preambul el ferm compromís de Catalunya amb tots els pobles “per construir un ordre
mundial pacífic i just”.
Davant d’aquesta situació volem manifestar que:
• Apostem per l’educació en valors, que sensibilitzi, mobilitzi i doni a conèixer les causes de
la pobresa arreu del món, tot reconeixent el treball educatiu i comunicatiu com a part
fonamental de la política pública de foment de la cooperació, la pau i els drets humans.
• Apostem per generar i mantenir recursos estables i previsibles de finançament per al
desenvolupament humà; sense renunciar a assolir en un futur pròxim el 0,7%.
• Treballarem des de Catalunya per reduir dràsticament la despesa militar espanyola i
transformar-la en inversió social.
• Treballarem per des legitimar el recurs a la violència o a la guerra com a forma de
resolució de conflictes.
• Promourem la imposició de taxes a les transaccions financeres especulatives i l’eliminació
dels paradisos fiscals.
Per solidaritat, per justícia, pel desenvolupament i benestar de totes les persones
del planeta i de les properes generacions, Catalunya necessita una política pública
de cooperació, pau i drets humans.
Podeu llegir el manifest complet a www.confederacio.org

Col·laboració amb l’Hospital de Kole
Des de l'any 2000 Pobles Germans subministra medicaments i material quirúrgic a l’Hospital de Kole.
L'Hospital es troba a la zona del Kassai Oriental (R.D. Congo), dóna atenció sanitària a 120.000 persones
i coordina 23 centres de salut i una escola d’infermeria amb 90 alumnes.
Cada mes atén uns 1.000 malalts nous, alguns dels quals
hi arriben després de fer més de 200 quilòmetres a peu en
un estat de salut deplorable: desnodrits, amb SIDA,
tuberculosis, malalties tropicals...
A més del subministrament de material col·laborem en
projectes contra la desnutrició, la diabetis, el manteniment
del banc de sang, la formació, etc.
A la web de Pobles Germans (www.poblesgermans.org)
pots trobar informació detallada sobre com fem arribar el
material comprat a Kole, tot un periple!

Carta de la directora de
l’Hospital
A l´hospital de Kole (R.D. del Congo)
dediquem tots els nostres esforços en
tractar els malalts de sida.

com en el pla formatiu i de
desenvolupament, confiem i desitgem, poder
proseguir, fent arrelar aquests valors
perquè esdevinguin brins d´esperança per a
la població.

Us detallem les despeses 2012 - 2013 :
Fins ara hem anat tenint els medicaments
necessaris gràcies a les vostres aportacions.

-

La crisi que afecta el món, fa que enguany,
no ens arribin ajudes d´organismes que fins
ara havien col.laborat amb nosaltres per:

-

-

Activitats
preventives
sensibilització.
Atenció
envers
les
necessitades.
I pels orfes de la sida.

i

de

famíles

També, a l´hospital, li és imprescindible
poder seguir l´activitat del banc de sang,
per la qual cosa ens cal poder donar una
compensació als donants benèvols.
Conscients de la tasca que l´hospital fa en
aquesta vasta zona, tan en el pla sanitari,

Escolarització i acolliment pels
orfes de la sida
Manteniment banc de sang
Ajudes socials
Treballadors sanitaris i socials

Total: 4.600 euros.
Teresa Riu
Metge i Directora de l´Hospital de Kole

Nadal

Vols fer regals per Nadal amb un
valor afegit i a preus molt econòmics?

Si ens voleu conèixer personalment, comprar artesania índia, africana, recollir calendaris, etc!, i fer
que el vostre Nadal arribi més enllà, ens podreu trobar a Ripoll i a Vic. Tot el que es recapti va
destinat, íntegrament, als nens orfes per la SIDA de Kole (RD Congo).
.
BOTIGA A RIPOLL
FIRES DE VIC
Plaça Major, a la Fira d’Artesants de Nadal, amb
Plaça Gran nº9.
productes de comerç juste laboral per la
cooperativa de dones de Mumbai “Creative
Handicrafts”: titelles, bosses, elements per la casa.
Hi podeu trobar material d’Àsia, Àfrica i
Amèrica del Sud.
• De 10h a 9h tots els dies excepte 8, 15 i 22
que será nomes de 5h a 9h.
Del 6 al 31 de Desembre. Horari:
•
•

Dissabtes i festius: de 12 a 14h i
de 17 a 20h
Laborables de 17 a 20h
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Un rabí, ja gran, s’havia quedat cec i no podia
llegir ni veure les cares dels qui acudien a
visitar-lo.
Un dia un taumaturg li va dir : “Confia en mi,
jo et guariré de la teva ceguesa”.
ceguesa”
“No em fa cap falta”, li contestà el rabí. “Puc
veure

tot

el

que

necessito.”

C/Mallorca 303, 2º 2ª
08037 Barcelona

No tots els qui tenen els ulls aclucats dormen.

Tel.: 93 207 77 72; Fax: 93 459 16 93
www.poblesgermans.org

Ni tots els qui els tenen oberts

ong@poblesgermans.org

són capaços de veure-hi.

