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74,8 milions d’habitants
74% (multidimensional)
28,2 % dels infants
60% de la població
0,43%
176/188

INDICADORS SOCIALS

SITUACIÓ DE LA DONA

La República Democràtica del Congo té
73,5 milions d’habitants, dels quals més del
80% viu amb menys d’1 euro al dia. El 46,5%
pateix pobresa extrema. L’esperança de vida
és de 48,4 anys.

Com a la gran majoria dels països del continent africà, la dona sosté la família.

Només el 45% de la població té accés a l’aigua potable, i únicament el 30% disposa de
serveis de sanejament.
Actualment és el país amb l’Índex de Desenvolupament Humà més baix del món.

No obstant això, no té cap possessió, ni dret
a decidir en la seva llar; és considerada inferior a l’home.
Fruit d’aquesta desigualtat, la dona congolesa pateix a més el major grau de violència
del món.
De fet, la República Democràtica del Congo és avui el pitjor lloc de la terra per a ser
dona.

EDUCACIÓ
L’ensenyament no és obligatori ni gratuït.
Hi ha 10 milions de nens que no estan escolaritzats. Només un de cada quatre acaba
l’educació primària, habitualment un nen;
l’accés de les nenes a l’educació secundària
és pràcticament inexistent.
El 75% de les escoles es troben en mal estat,
no tenen aigua ni clavegueram. El professorat no té preparació suficient i no disposa
del material didàctic necessari.

SANITAT
El 70% de la població pateix desnutrició
crònica. L’alimentació deficient i un sistema immunològic dèbil, el desconeixement
de les condicions higièniques bàsiques i la
manca d’atenció mèdica contribueixen a
la prevalença de malalties i incrementen la
mortalitat infantil.
L’assistència mèdica es de pagament
per una població amb una renda mitja
de 209€ l’any.

14,39%
dels recursos de
fundació montblanc
aplicats
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El programa promou la preparació professional de noies
joves en extrema pobresa i
risc d’exclusió, del Municipi de
Mont-Ngafula, per permetre’ls
la seguretat alimentària (camperoles), l’alfabetització (antena
social), i/o l’accés al mercat laboral formal en el sector serveis
i l’especialització en l’àmbit hoteler, pel qual existeix una forta
demanda a Kinshasa (Lycee
Téchnique et Profesionnel Kimbondo), en condicions d’equitat
i garantia de drets.
Preveu també la instal·lació de
diversos serveis de cafeteria en
col·legis i hospitals, com a sortida a la producció dels cultius
i a la capacitació en hostaleria,

obrint un mercat emergent al
país (fins al moment, els hospitals i col·legis no disposen de
servei de menjador).
Cada any, 220 joves d’entre 16
i 24 anys rebran educació per
combatre l’analfabetisme, a
més d’informàtica, cuina i costura a l’antena social; 100 mares
de més de 24 anys es beneficiaran de formació en explotació
agrícola i comercialització; 60
noies joves rebran formacio
específica en hostaleria i serveis
al Lycée Téchnique et Profesionnel Kimbondo, i d’entre elles, 20
noies seran beneficiàries d’estudis de gestió i direcció d’empresa hotelera i de restauració
al LTPK.
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¿Qui som?
La Fundació Montblanc per a
la promoció de la dona és una
fundació privada, de caràcter
cultural i assistencial, constituïda el
1998 per un grup de professionals
catalans units pel desig de
promoure el desenvolupament
humà.
Duu a terme projectes centrats en
tres eixos: educació, salut i dona;
a través de la col·laboració amb
associacions no lucratives que
tinguin com a beneficiaris directes a
nens i joves.

¿Com col·laborar?

Realitza la seva activitat
principalment a Catalunya,
Àfrica subsahariana,
Amèrica Llatina i Àsia.

Pots fer-ho ingressant el teu donatiu a:

ES59 0075 0336 3106 0003 3607
ES28 2100 5516 8622 0008 5907

Sants 14-16, Principal
08014 Barcelona
Tel. +34 933633825 - Fax +34 934053165
www.fundacionmontblanc.org

