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1- O segredo de Vicente Ferrer
Algunha vez pensastes ideas para facer un mundo mellor? Todas as persoas podemos contribuír a iso. Por
exemplo reciclando, aforrando auga para protexer o noso planeta ou botando unha mano ás persoas que
máis o precisan. Pódese axudar de moitas maneiras e todas son igual de importantes.
Por iso en 2015, 193 países se uniron para levalo a cabo e así idear un fin común, de onde saíron 17 obxectivos de desenvolvemento sostible para conseguir que todas e todos tivésemos os mesmos dereitos. Este
encontro chamouse Axenda 2030 porque a idea é que cumpramos cos obxectivos nese ano. Esta axenda fala
de obxectivos tan importantes como acabar coa pobreza no mundo, velar pola saúde e o benestar de todas
as persoas, o dereito a unha educación inclusiva e de calidade para todas as nenas e nenos, vivir nun mundo
onde as mulleres e os homes teñan os mesmos dereitos e oportunidades, ou frear o cambio climático e velar
pola sustentabilidade do noso planeta, entre outros.
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Cando dúas ou máis persoas se unen e colaboran xuntas para conseguir un fin común, fálase de solidariedade. Pero a solidariedade vai máis alá: é compartir e ofrecer axuda ás persoas que o precisan. É máis: todas
as persoas podemos precisar axuda nalgún momento. A solidariedade non é caridade, é crer e facer un
mundo mellor non só para min senón para todas as persoas que habitamos o planeta. Imaxinades que por
casualidade nacésedes nunha aldea da India?
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Falareivos dunha persoa ben solidaria, Vicente Ferrer, que dedicou a súa vida a axudar a persoas moi pobres
da India. Vicente tiña un segredo que vos vou compartir: unha persoa soa pode facer unicamente pequenas
cousas para mudar o mundo; pero moitas persoas xuntas poden lograr algo moi grande, como por exemplo
construír hospitais cheos de esperanza, casas dignas ou as escolas de reforzo onde aprenden e xogan as
nenas e nenos cos que facedes o intercambio.
Vicente creou a Fundación Vicente Ferrer, unha ONGD da India. Neste tema aprenderemos o que é unha
ONGD, coñeceremos por que é tan importante loitar pola igualdade, veremos de onde veñen os produtos que
mercamos e aprenderemos o que é o Comercio Xusto.

2- Riqueza e pobreza
Igual que acontece en todo o mundo, na India hai persoas moi ricas que viven en casas que son como grandes palacios moi luxosos. Poden mercar todo o que desexan. Teñen persoas que lles fan a comida e limpan
a casa, teñen varios coches e ás veces mesmo poden ter un helicóptero. O home máis rico da India,
Mukesh Ambani, ten todo isto na súa mansión, de más de 20 pisos.
Non obstante, hai moi poucas persoas con todos estes privilexios. Moitas familias da India viven en situación de pobreza. A maioría das persoas pobres do mundo son nenas e mulleres. Algunhas das causas son
que moitas veces non tiveron as mesmas oportunidades educativas que os nenos, que cobran menos polo
seu traballo, que ademais adoita ser máis precario, ou que realizan renuncias persoais en beneficio do
coidado dos seus fillos.
Sabedes o que significa ser pobre? A pobreza ten que ver coa falta dos elementos necesarios para vivir
dignamente e con saúde: unha casa, comida, roupa para protexerte do frío, ir á escola... De feito, unha de
cada dez persoas en todo o mundo son moi pobres e teñen menos de 1,60 € ao día. Imaxinades que só
tivésedes esta cantidade cada día para vivir?
Na India as persoas en situación de pobreza viven na rúa ou en barracas, onde non teñen baño e han de
facer as súas necesidades onde poden. Imaxinades vivir sen auga ou baño na casa? Ademais, moitas
veces non teñen cartos para mercar comida, ou como moito poden comer unha vez ao día. Estas persoas
pasan fame e non poden elixir o que comen, así que case sempre comen o mesmo: arroz branco con lentellas e picante, que é o que custa menos cartos no mercado. Ou, se non, mendigan na rúa e comen o que
atopan.
Nas cidades hai barrios moi modernos, con edificios moi altos. Alí están as oficinas de grandes empresas
que traballan para todos os países do mundo. E nas mesmas cidades hai uns barrios moi empobrecidos,
chamados slums, unhas zonas de barracas amoreadas as unhas coas outras, onde as familias viven nunha
ou dúas habitacións como moito, e non teñen luz nin baño. Un dos maiores problemas destas familias é non
poder acceder á auga potable, que sexa boa para beber. Moitas veces tómana contaminada e póñense moi
enfermas.
No campo, as familias labregas que traballan a terra dependen da auga das choivas para ter boas colleitas.
Canto chove na vosa rexión? Sabiades que nalgunhas zonas de Andhra Pradesh ás veces só chove tres
días ao ano? Que credes que lles pasa aos campos se non chove? Nos lugares onde chove moi pouquiño,
como Andhra Pradesh, as terras non dan froitos. Entón, as familias non teñen verduras ou froitas para comer
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nin para vender no mercado. Adoito, estas familias vense obrigadas a ir vivir ás grandes cidades á busca
dun futuro mellor. Saír da pobreza é moi difícil. Para conseguir un prato de comida cada día, ás veces os
nenos e as nenas vense obrigados a abandonar a escola e poñerse a traballar, no campo ou nas fábricas.
Isto pasa en moitos lugares do mundo onde existe pobreza.

Para apoiar as persoas que viven en
situación de pobreza, os gobernos
dos distintos países crean acordos e
leis para intentar resolver estas situacións, mais semella que non son
suficientes. É bo que os gobernos de
cada país se impliquen, pero como
persoas que vivimos neste mundo
tamén podemos facer cousas para
crear un mundo mellor.

© Raquel Artiles

Como credes que estas persoas poden conseguir un futuro mellor? Sabemos que ir á escola é moi importante para acadalo. Grazas á educación, as persoas temos máis oportunidades para ser conscientes dos
nosos dereitos e conseguir traballos mellores. Pero para poder aproveitar ao máximo os estudos, non só é
importante ir á clase a aprender e a xogar coas nosas amigas e amigos, tamén o é o ter unha boa alimentación, un bo descanso e unha boa saúde, eixes básicos para que poidamos aprender mellor. Imaxinades
atender seis horas de clase sen nada
no estómago ou sen descansar ben a
noite anterior? A que custa máis entender o que a mestra explica cando
tendes fame?

Deste sentimento da cidadanía interesada en construír un mundo mellor nacen
as ONGD. ONGD significa Organización Non Gobernamental para o Desenvolvemento, e non dependen do
goberno dun país. Diferéncianse das empresas en que o obxectivo das ONGD non é enriquecerse, senón contribuír a mellorar as condicións de vida de persoas, animais ou do noso planeta. Son organizacións solidarias. Por
exemplo, hai ONGD que se dedican a salvar animais en perigo de extinción, outras a actuar en situacións de
emerxencia, outras a protexer as persoas máis vulnerables… Todas as ONG contribúen a crear un mundo
mellor.
A Fundación Vicente Ferrer é unha ONG de desenvolvemento que traballa para mellorar as condicións de vida
de comunidades empobrecidas da India. A India é un país de grandes contrastes, e aínda que hai persoas que
teñen moita riqueza, tamén hai moitas persoas moi pobres. Aquí en España a Fundación Vicente Ferrer (FVF)
explica o traballo que leva a cabo na India e recada diñeiro para poder facer alí diferentes proxectos. Por exemplo, construír escolas de reforzo nas aldeas ou construír casas para familias que viven en cabanas.
Como pensades que as persoas que traballamos na Fundación Vicente Ferrer sabemos o que necesitan os
diferentes pobos e comunidades?
Cóntanolo elas mesmas. Sabedes como? En cada aldea existe un Comité de Desenvolvemento da Comunidade
(CDC) formado por doce persoas, seis homes e seis mulleres. A aldea reúnese para falar sobre o que necesita
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e trasládallo a este comité de desenvolvemento da súa aldea, que é quen nolo explica. Por exemplo, se na aldea
hai unha familia que perdeu a súa casa e precisa un fogar, piden unha casa para esta familia. Así, na Fundación
Vicente Ferrer sabemos o que hai que facer e canto diñeiro se necesita.
Gustaríavos participar na toma de decisións da vosa clase? E da vosa familia? Seguro que vos gusta máis
cando participades e vos escoitan. Á Fundación Vicente Ferrer parécelle fundamental que as decisións
sexan participativas, porque serán decisións máis queridas e xustas. Porque moitas veces as persoas con
menos recursos non son tomadas en conta. Porque quen máis o necesitan, se non existisen os comités non
lograrían facerse oír.
Nestes comités si se escoita ás persoas desfavorecidas, pídeselles a súa opinión e permíteselles que
poidan dicir o que queiran, porque todas as persoas somos igual de importantes. Por exemplo, se nun
comité de desenvolvemento dunha aldea se decide entre todas as persoas crear unha escola, empézase a
soñar. A soñar en como pintar as ventás e os debuxos das paredes da clase, en quen será o profesor e a
profesora, en que cursos impartir, en cal terreo será o máis apropiado… e esa será unha escola feliz, querida e coidada por todas.

3- A importancia da igualdade
A pesar de que todas as persoas deberiamos ter as mesmas oportunidades ao nacer, isto non é así en
ningún lugar do mundo. Por exemplo, tanto na India como no noso país hai persoas que xa sexa pola cor
da súa pel, polo seu xénero, polas súas crenzas relixiosas, orixe étnica, ideoloxía política, por ser considerado diferente… son tratadas peor ca o resto de persoas. É moi importante que nos deamos conta disto
para poder mudalo.

© Albert Uriach

Sabiades que todas as persoas do mundo temos as mesmas necesidades? Si, son as necesidades básicas: comer, durmir, vestir, ser queridas, aprender e pouco máis. Pero
algunhas persoas cremos que temos
moitas necesidades máis, como por
exemplo un móbil propio, xogos, ou
unha casa grande, e non pensamos
que o planeta é finito, con recursos
limitados, e que o que hai é de todas
as persoas e hai que repartilo. Non
son máis nin menos ca unha nena da
India. Nin máis nin menos ca unha
anciá doutro lugar do planeta.
Pensastes algunha vez en como sería
se naceses nunha familia doutro país?
Oístes falar dos dereitos e deberes
universais?
Noutros lugares están tan normal e de repente comeza unha guerra ou hai un terremoto e teñen que aban-
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donar a súa casa e o seu país. Pensastes que estas cousas nos poderían pasar? Que sucedería entón?
Poderiades ter o que antes? Pediriades axuda? Faríanvos caso? Agora mesmo, facemos caso a quen precisan a nosa solidariedade? Sabiades que hai convenios internacionais que protexen e dan dereitos por igual
a todas as persoas?
Porque non é xusto, verdade? Por exemplo, hai países nos que aínda hoxe non se permite conducir ás
mulleres!
Oístes algunha vez a frase “a unión fai a forza”? Seguro que si! Pois agora, engadimos unha palabra que
quizais non coñecedes: Sangham, que significa "comunidade" en telugu, e é o nome das asociacións de
mulleres que impulsamos desde a Fundación Vicente Ferrer. Os sanghams son grupos de apoio onde as
mulleres falan abertamente dos seus problemas e buscan soluciones de forma conxunta. Alí as mulleres
únense para acabar coa violencia e os matrimonios precoces, e poden acceder a diñeiro que lles permite
ter un pequeno negocio e ter un salario. Por exemplo, comprando unha búfala poden vender o leite no
mercado. Así loitamos para que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades.
Tamén as persoas con discapacidade se unen nos vikalangula sanghams para defender os seus dereitos e
ter as mesmas oportunidades que o resto das persoas. Moitas veces por ter unha discapacidade sofren a
discriminación do resto da sociedade, e ás veces mesmo da súa propia familia.

4- De onde vén o que mercamos?
Gústavos ir coa vosa familia a facer a compra?
Cando mercamos roupa, normalmente consultamos as etiquetas para saber o talle e ver o prezo, que sempre
queremos que sexa o máis baixo posible. Pero algunha vez mirastes a etiqueta para saber de onde vén unha
camiseta, un pantalón ou un xersei? Na etiqueta pon “Made in…”, que significa “Fabricado en…”, e o nome
dun país. Podedes facelo agora mesmo cun compañeiro ou compañeira de clase. A maioría das prendas de
vestir fabrícanse en lugares como Bangladesh, China ou a India.
Preguntástesvos algunha vez por que a roupa se fai en países tan afastados? Ou por que hai roupa moito máis
barata ca outra? Ou como se fai para que continuamente se renoven as coleccións de roupa das tendas? Este
tipo de moda chámase moda rápida, e ten un custo moi alto para as persoas noutros lugares do mundo. Hai
grandes marcas que envían a facer esta roupa en fábricas de países onde os salarios son moi baixos e as
persoas que traballan teñen unhas condicións moi duras e perigosas, sen descanso, en edificios moi antigos
mal construídos, sen apenas luz nin espazo. Traballan moitas horas e págaselles tan pouco que seguen
sendo moi pobres. Hai persoas que teñen que traballar máis de doce horas ao día por unha miseria.
Ademais, moitas destas fábricas utilizan uns produtos moi tóxicos, que fan que as persoas enfermen, e verten
os residuos nos ríos e contaminan as súas augas.
Algunha vez fostes mercar comida? Fixástesvos nas etiquetas da froita e a verdura? Hai produtos que se
cultivan no noso país e outros que veñen de moi lonxe.
Pareceríavos mellor que se consumisen produtos de tempada? É bo que haxa fresas todo o ano? Cando non
é tempada están máis caras e non saben tan ricas. Sabes como é a vida da maioría das persoas que recollen
as fresas?
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5- Comercio Xusto e consumo responsable
O consumo responsable parte da idea de que non se trata de mercar porque si, senón facelo cando existe
unha necesidade básica que debemos cubrir.
Pero non só iso: trátase, ao mesmo tempo, de saber comprar. De nada serve ter conciencia sobre fenómenos como o cambio climático ou o quecemento global se desde o noso rol apoiamos cadeas produtivas que
non amosan respecto polos ecosistemas ou os recursos naturais empregados na industria.
Consumir de forma responsable tamén supón apoiar iniciativas que promovan as prácticas sostibles e que
contribúan a reducir na medida do posible a pegada dos procesos industriais no medio ambiente. Gústavos
a idea?
Con boas prácticas de consumo estamos contribuíndo a xerar un menor impacto sobre o medio ambiente.
Por exemplo, aplicando a regra dos tres R (Reciclar, Reducir e Reutilizar) protexemos os recursos naturais
do planeta, os cales, non o esquezamos, son limitados.
Ao elixir produtos co selo de Comercio Xusto estamos contribuíndo a construír contornas máis equitativas
para quen habitamos o planeta. O modelo de Comercio Xusto é sinónimo de vida digna, igualdade de
xénero, ausencia de traballo infantil, salarios decentes, educación ou acceso a auga potable, entre outras
iniciativas de economía social.

© Carme Esteve

Como vedes, cando mercamos Comercio
Xusto estamos consumindo de forma
responsable, exercitamos a nosa empatía,
non pensamos só no beneficio (“merco
este artigo o máis barato posible”). E se
para vós non desexariades unha situación
de explotación, tampouco o podemos
aceptar cando lle ocorre a outras persoas.
Se pensamos nos dereitos das persoas
que elaboraron os produtos, achegámonos a elas. Hai alternativas para consumir
de forma responsable e xusta. Animámosvos a que investiguedes cales son!

6- Creemos un mundo mellor
No mundo hai cousas que non son xustas. Por isto, como vimos, existen as ONGD, as axudas dos gobernos, a Axenda 2030 de Nacións Unidas e todas as accións e persoas solidarias. Seguen a existir porque
aínda quedan moitas cousas por facer. Por sorte hai moitas persoas que queren mudar o mundo e dedican
a súa vida para que haxa paz, para que todas as persoas teñamos as mesmas oportunidades e para coidar
do noso planeta. Que podemos facer desde aquí? Credes que só os gobernos poden facer algo? Que
podedes facer?
É posible que terminar coa fame no mundo non estea nas vosas mans, que vos pareza inalcanzable velar
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para que todo o mundo poida gozar de saúde e benestar. En primeiro lugar, tedes que saber que tomar
consciencia diso, tomar consciencia das inxustizas que hai no mundo e ter unha consciencia crítica, é o
primeiro paso.

© Albert Uriach

Aínda así, se repasades os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible decatarédesvos de que podedes
actuar dunha forma directa e contribuír moito máis do que imaxinastes. Contribuír a alcanzar a plena igualdade entre mulleres e homes, por exemplo, xa que con pequenas accións cotiás podemos conseguir grandes pasos. O mesmo sucede co noso planeta. Cuidalo é responsabilidade de todas as persoas. Hai
accións que podemos realizar no
noso día a día: reciclar, non desbaratar auga ou reducir o consumo de
enerxía, cambiar o uso do coche
adquirindo hábitos de transporte
máis sostibles, etc. Estas accións
poden parecer insignificantes, pero
como dicía Vicente Ferrer, “Moitas
persoas xuntas facendo cousas
pequenas, poden conseguir facer
cousas moi grandes”. Se todas as
persoas tomásemos conciencia e
actuásemos
en
consecuencia,
freariamos o cambio climático.
Desde a Fundación Vicente Ferrer
puxemos en marcha a iniciativa
Escolas Solidarias, que consiste en
unirnos con outros centros educativos para conseguir un gran reto. O obxectivo é poñer en marcha a nosa
solidariedade a través de iniciativas que nos permitan recadar diñeiro para unha causa común. Non se trata
só de recadar cartos, trátase de coñecer a fondo o proxecto onde irá destinado ese diñeiro, de poder
reflexionar sobre a realidade da India rural e sobre como podemos contribuír desde aquí a mellorar as
condicións de vida de persoas e comunidades que o teñen máis difícil ca nós. Por exemplo, sabiades que
coa compra dunha bicicleta podemos conseguir que unha nena ou un neno non abandonen os seus estudos de secundaria? Poderiades intuír por que? Unha bicicleta na India rural ten un custo aproximado de 50
€. Moitas nenas e nenos que viven en comunidades rurais non teñen un fácil acceso ao centro de secundaria, que acotío se encontra a entre 4 e 7 km de distancia do seu fogar. Para moitas familias, que non poden
pagar un transporte privado ou público para desprazarse, camiñar é a única solución; pero o camiño é
longo e o tempo que se inviste no desprazamento é moito. É un tempo que poderían investir en axudar ás
súas familias. Ademais, os camiños, que son moi pouco concorridos e escuros, poden ser perigosos, sobre
todo para as mozas. Por estes e outros motivos, moitas familias deciden que as súas fillas ou fillos abandonen os seus estudos. Mais unha bicicleta permite que se despracen con maior rapidez e seguridade,
porque evita que fagan andando o percorrido até o colexio, e que as nenas poidan ser asaltadas ou intimidadas. A través da compra de bicicletas, as familias acceden a que as súas fillas e fillos poidan seguir estudando.
A educación é a única garantía para que as nenas e nenos medren en liberdade e poidan ser donos do
seu futuro.
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Finalmente, gustaríanos contarvos un segredo: hai un refrán indio que di: “O que non se dá, pérdese”. Se
compartimos a nosa capacidade de acción para contribuír a facer deste mundo un lugar mellor coa nosa
contorna máis próxima, faremos que esta forza se multiplique. Non o esquezades nunca, debemos telo de
forma constante na nosa vida e nas nosas accións. Ir medrando con esta idea e non abandonala. Sen moita
moralina, máis como unha aventura.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».

