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Població
Índex de pobresa
Desnutrició
Sense aigua potable
IDH
Posició segons IDH

ÀFRICA

50 milions d’habitants
39,6% (multidimensional)
8,7 % dels nens
12% de la població
0,62%
116/188

INDICADORS SOCIALS

SITUACIÓ DE LA DONA

Sud-àfrica és un país de grans contrastos.
Amb més de 50 milions d’habitants, és la
major potència del continent i una de les
cinc potències emergent del món. No obstant això, la seva població no es beneficia
d’aquesta situació de la mateixa manera; en
especial la majoria negra, que encara pateix
les conseqüències derivades de l’apartheid,
tot i la seva abolició el 1993. L’esperança de
vida és de 52 anys i la mitjana d’edat de 25.

A Sud-àfrica la dona ha viscut sempre sotmesa al pare o al marit d’acord amb les lleis
de les costums i les tradicions. Malgrat el
nou marc legal, que reconeix els drets de la
dona, la manca de formació dificulta la millora de la seva situació social perquè impedeix el seu desenvolupament professional
i econòmic. Al mateix temps, la violència
envers la dona continua essent un mitjà de
discriminació molt estès.

EDUCACIÓ

SANITAT

Tot i que l’ensenyament és obligatori per als
nens d’entre set i setze anys, encara queda
un 15% d’ells en situació d’analfabetisme.
Des de 1991 l’escola pública admet alumnes de totes les races i des de 1995 l’educació és gratuïta per a tots.

El servei sanitari és un dels més desiguals
del món, amb una sanitat privada puntera davant d’una pública que resulta insuficient. De fet, la mortalitat materna s’ha
quadruplicat en l’última dècada a causa del
mal funcionament de l’atenció pública, especialment durant l’embaràs i el part.

Segons les últimes dades, el 88,3% de la població en edat escolar està matriculada en
escoles d’ensenyament primari i un 61,7%
en estudia secundària.

La incidència del VIH en la població adulta és del 17,8% i és el país que registra un
major nombre de morts a tot el món per la
SIDA.

2,50%

dels recursos de
fundació montblanc
aplicats
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Westwold College és una escola que prepara dones joves en
habilitats tècniques en el camp
del turisme i l’hoteleria amb
l’objectiu que puguin accedir a
una ocupació digna en el sector
formal.

ÀFRICA

Les alumnes provenen de zones marginades que van patir
fortament l’apartheid i on en
l’actualitat segueixen convivint
amb índexs elevats de delinqüència, prostitució, pobresa
extrema i VIH/SIDA.

Westwold College treballa per
apoderar aquestes dones mitjançant la capacitació per a
un treball que els permeti ser
econòmicament autosuficients,
elevar la seva autoestima i augmentar la participació en la
presa de decisions de la seva
comunitat.

L’escola pertany a Komati Foundation, una fundació sud-africana, sense ànim de lucre que
tracta de promoure el desenvolupament humà, social i
econòmic de la població menys afavorida d’aquesta zona de
l’Àfrica.

Com col·laborar?

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.
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
http://fundaciomontblanc.org/ca/

