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 الجوع في العالم  1

موارد األرض توّزًعا غير متساٍو للغاية، كما يعيش فيه عدد كبير من الناس إننا نرى عالًما من حولنا تتوزع فيه 
 في فقٍر مدقع.

ونحن نطمح إلى عالم تتوزع فيه الموارد المادية توّزًعا منصفًا، كما يتم تُلبّى فيه االحتياجات األساسية لجميع 
 الناس.

  
 التمييز ضد المرأة واضطهادها  2

سود فيه عدم المساواة بشكل كبير بين الجنسين. حيث يتراوح االضطهاد الذي تتعرض إننا نرى عالًما من حولنا ت
له المرأة بين التمييز الهيكلي ضدها في كثير من مجاالت الحياة وبين العنف الجنسي واسع االنتشار الذي يُمارس 

 ضد المرأة في كثير من األحيان. 
ألسس االقتصادية نفسها، ويسود فيه التقسيم العادل للعمل بين ونحن نطمح إلى عالم يتمتع فيه الرجال والنساء با

 النساء والرجال؛ عالم ال تتعرض فيه المرأة لخطر الوقوع ضحية للعنف.
 
 تدمير أسس الحياة الطبيعية  3

 إننا نرى عالًما من حولنا يتم فيه التعامل بهدر وتدمير للموارد الطبيعية في العالم. 
 تخدم فيه موارد األرض بدرجة تكون معقولة بيئيًا.ونحن نطمح إلى عالم تس

  
 التسويق التجاري لجميع مجاالت الحياة  4

إننا نرى عالًما من حولنا يتزايد فيه عدد الناس الذين يوجهون بشكل كبير الحتياجات العمل واالستهالك فقط ال 
 غير. 

ا بالغ األهمية، ويمكن لإلنسان في هذا ونحن نسعى جاهدين من أجل عالم يكون التضامن االجتماعي فيه أمرً 
 العالم أن يتطور بحرية في كل مهاراته واهتماماته واحتياجاته. 

  
 الديمقراطية عالمة االحتيال  5

إننا نرى عالًما من حولنا يكون االحتكام فيه إلى الديمقراطية في العديد من المجتمعات. وكثيًرا ما تخفى وراء 
 ية للغاية فضالً عن الفساد والحكم المقنّع للنخب. ذلك ظروفًا غير ديمقراط

إننا نطمح إلى عالم ال يتم فيه إرساء التحول الديمقراطي األساسي في المجاالت السياسية فحسب، بل في جميع 
 المجاالت االجتماعية. 

  
 سيطرة وسائل اإلعالم  6

 على التواصل بين الناس.  إننا نرى عالًما من حولنا تسيطر فيه منتجات صناعة الوعي القوية
 ونحن نطمح إلى عالم يتمتع فيه كل إنسان بالفرصة للتعبير عن رأيه بحرية والقدرة أيًضا على نشره. 

  
 الحرب وسيلة لفرض األهداف السياسية  7

ة إننا نرى عالًما من حولنا تُستغل فيه الحرب مراًرا وتكراًرا  لتحقيق األهداف السياسية. وهناك صناعة ضخم
 تستفيد من استخدام األسلحة. 

ونحن نسعى جاهدين إلى عالم يحظر فيه استخدام األسلحة وشن الحروب، وعوًضا عن ذلك يتم فيه استخدام 
 الوسائل غير العنيفة لحل الصراعات. 
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