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Högerstyret har fört Ecuador till katastrof

Katastrof i Ecuador under högerstyret
FN:s barnfond förutser att ca 2,9 miljoner barn och ungdomar kommer att leva i fattigdom i år i Ecuador. Över 52 procent av
ecuadorianerna föll under fattigdomsstrecket 2020.
UNICEF varnar för ökningen av fattigdomen i spåren av Covid-19 och rapporterar om ökningen med 3,2 miljoner fattiga människor
under 2020 i landet. Redan tidigare levde 1,8 miljoner i fattigdom och 1,4 miljoner i extrem fattigdom. Låginkomstfamiljer är de
som drabbats hårdast av pandemin. Mellan december 2019 och december 2020 har antalet fattiga ökat från 6 till 9,2 miljoner vilket
utgör drygt 52 procent av befolkningen. UNICEF uppger att minst 2,9 miljoner barn och ungdomar kommer att leva i fattigdom i år.
Pandemin har också medfört att avhoppen från skolan ökat med 21 procent och från universiteten med 10 procent. Barnarbete har
ökat till 13 procent.
I september 2020 levde ca 4,8 miljoner människor under orättvisa arbetsvillkor och fick mindre betalt än vad minimilönen kräver
och saknar sociala försäkringar och trygghet.
För att mildra effekterna av pandemin för de mest utsatta hushållen föreslår UNICEF att 2,4 procent av BNP ska gå till socialhjälp.
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