ODS 10.

Reduir la desigualtat entre els països
Reduir les desigualtats i garantir que ningú es queda enrere són dos
dels principals objectius de desenvolupament sostenible. La
desigualtat d'ingressos ha augmentat a gairebé tot arreu en les
últimes dècades. Per frenar aquest augment de les disparitats, cal
adoptar polítiques sòlides que empoderin les persones amb baixos
ingressos i promoguin la inclusió econòmica de tots i totes,
independentment del gènere, raça o ètnia. Es tracta d'un problema
mundial que requereix solucions globals: millorar la regulació i el
control dels mercats i de les institucions financeres, i fomentar
l'assistència per al desenvolupament i la inversió estrangera directa
per a les regions que més ho necessitin. Un altre factor clau per salvar
aquesta distància és facilitar la migració i la mobilitat segura de les
persones.

FITES
1 0 . 1 . Per al 2030, aconseguir progressivament

1 0 . 5 . Millorar la reglamentació i la vigilància de les

el creixement dels ingressos del 40 % de la
població més pobre a una taxa superior de la
mitjana nacional, i mantenir-ho

institucions i dels mercats financers mundials, i
enfortir l'aplicació d'aquesta reglamentació.

1 0 . 2 . Per al 2030, potenciar i promoure la

1 0 . 6 . Assegurar més representació i intervenció

inclusió social, econòmica i política de totes les
persones, independentment de l'edat, sexe,
discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació
econòmica o altra condició.

dels països en desenvolupament en les decisions
adoptades per les institucions econòmiques i
financeres internacionals per tal d’augmentar
l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la
legitimitat d’aquestes institucions.

1 0 . 3 . Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir

1 0 . 7 . Facilitar una migració i mobilitat ordenades,

la desigualtat dels resultats, eliminant les lleis,
polítiques i pràctiques discriminatòries i
promovent legislació, polítiques i mesures
adequades a aquest efecte.

segures, regulars i responsables de les persones,
també mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries
planificades i ben gestionades.

1 0 . 4 . Adoptar polítiques, en especial les fiscals,
salarials i de protecció social, i aconseguir
progressivament més igualtat.

40 %
de l'ingrés mundial va a
parar al 10 % de la
població més rica

112,8
milions de persones a la UE
estan en risc de pobresa o
d'exclusió social

26,2 %
és la taxa d'atur dels
joves a Catalunya
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