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PALMA L’objectiu: eradicar la po-
bresa i la desigualtat. La promesa:
fer-ho abans del 2015. L’aposta: no
claudicar i augmentar l’ambició
dels Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni (ODM).

Els dies 20 i 22, l’ONU revisarà
aquests coneguts punts amb vista
a replantejar l’estratègia per acon-
seguir reduir significativameent
els índexs de desigualtat. Els ODM
acordats l’any 2000 són 8: eradi-
car la pobresa extrema i la fam;
aconseguir la plena ocupació i tre-
ball digne tant per a persones
com per a infants; universalitzar
l’educació primària; promoure la
igualtat de gènere; reduir la mor-
talitat infantil i materna; comba-
tre la sida, el paludisme i altres
malalties garantint el dret al trac-
tament; garantir el sustent del
medi ambient i fomentar una as-
sociació mundial per al desenvo-
lupament.

A l’encontre, que s’inscriu en el
marc de l’assemblea general de
l’organització, hi participaran tant
els països membres com nombro-
ses entitats de lluita contra l’exclu-
sió i la pobresa. El problema,
però, és que l’escenari mundial ha
canviat. La crisi econòmica ha su-
posat un fre als compromisos en
cooperació, que han repercutit en
les polítiques de desenvolupa-

ment. Nombroses entitats i ONG
ja han alertat del perill de revisar
els objectius a la baixa. De fet, un
dels punts que es podria revisar
serien les dates fixades i augmen-
tar el termini establert dels pro-
pers cinc anys, com també els
programes i polítiques concretes
engegats per Nacions Unides.

En un informe acabat de publi-
car, el Banc Mundial estima que
els països que ja havien assolit un
índex de desenvolupament òptim
han patit una forta recaiguda. En
el document, l’organisme econò-
mic assenyala que en els darrers
10 anys les xifres vinculades a la
fam i a la desnutrició disminuïren
pràcticament a la meitat, però la
tendència es revertí per l’aug-
ment de preus en els aliments el
2008. Si el 1981 el 54% de les per-
sones que vivien en països en vies
de desenvolupament ho feia en si-
tuació d’extrema pobresa, el 2005
la xifra es reduí fins al 25%. Els pa-
ïsos de l’Àfrica subsahariana i
d’Amèrica Llatina i Central han
estat on s’ha produït aquest canvi.

Això no obstant, la tendència
sembla estancar-se o tornar-se a
agreujar. Dels 84 països en vies de
desenvolupament dels quals hi ha
dades disponibles, 45 ja han asso-
lit o previsiblement assoliran l’ob-
jectiu de reducció de la pobresa

per al 2015, però la resta no ho
faran. Segons les estimacions
fetes pel Banc Mundial, enguany
64 milions de persones més viuen
en extrema pobresa i l’any passat
pujà 40 milions el nombre de per-
sones que pateixen fam a causa
de la crisi. Fins al 2015, podrien
morir 1,2 milions d’infants me-
nors de cinc anys i uns 100 mili-

ons de persones podrien no tenir
accés a l’aigua potable.

Davant aquest panorama poc
encoratjador, el secretari general
de l’ONU, Ban Ki-moon, assegurà
que els objectius “són ambiciosos
però factibles”. “Molts països han
fet esforços enormes. El món sen-
cer està canviant per reduir la po-
bresa”, subratllà. De tota manera,
el mandatari és conscient que la
cimera de Nova York de la setma-
na que ve és clau per al futur del
desenvolupament. De fet, ja ha
anunciat que llançarà l’Estratègia
global per la salut de les dones i
els infants, amb la qual pretén as-
solir el desenvolupament
d’aquest col·lectiu. “Cap àrea no
té un potencial tan gran per esten-
dre’s amb un efecte dominó”, diu
Moon. Esperem que sigui així

L’ONU i moltes altres entitats ins-
ten la ciutadania que aquest cap
de setmana Facin renou pels
ODM. Aquesta campanya pretén
mobilitzar la població a través de
manifestacions i de casserolades.
S’ha fet molt contra la pobresa,
però és clar que encara queda
molt més per fer.• M. Ripoll

La setmana que ve els líders mundials es reuneixen a Nova York per replantejar els
Objectius del Mil·lenni. La por és que en la situació actual es rebaixin les pretensions

Milions d’afamegats. 925 mili-
ons de persones han passat fam
enguany, un 9,6% menys que el
2009, segons dades de l’Organit-
zació de l’ONU per a l’Agricultora i
l’Alimentació (FAO). Tanmateix,
l’agència adverteix que, malgrat
que es tracta de la primera reduc-
ció prevista en quinze anys, la xifra
de persones que continua patint
fam aguda és encara “alarmant-
ment” elevada i “inacceptable”.•
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Encara que sigui molt bèstia dir-
ho així, sembla clar que els més
pobres de la Terra no tenen el
dret absolut a viure, el dret inali-
enable a no morir-se de fam.
Poden rebre almoines, sí, però
aquestes sempre depenen de la
bona voluntat dels donants. Si
els Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·lenni s’haguessin
establert com una carta vincu-
lant per als estats signants –el
dret internacional té eines per
fer-ho–, és a dir, com un reconei-
xement legal i efectiu de drets
fonamentals i no com una decla-
ració de bones intencions, avui,
malgrat que la crisi hagi reduït
els recursos disponibles de les
arques públiques de tots els go-
verns del món, seria inconcebi-
ble que l’eradicació de la pobre-
sa extrema –l’abolició de la con-
demna a morir de fam– es
pogués ajornar. Però aquesta és
la trista realitat: durant l’any
2009, a causa de la crisi global,
la fam extrema al món ha tornat
a remuntar, i posa en risc la pos-
sibilitat d’acomplir, el 2015,
l’ODM número u.

Si s’han trobat els recursos per
rescatar de la fallida els grans
bancs i les corporacions finan-
ceres, no tenim per què creure
que és tècnicament impossible
el compliment del principal Ob-
jectiu del Mil·lenni. Però sembla
que els poderosos del món no
actuaran amb tanta prestesa i
generositat a favor dels pobres
–víctimes de la crisi–, com ho
han fet amb els especuladors
–culpables de la crisi–. Per això,
ha de ser molt dur ser un qual-
sevol dels mandataris mundials
que aniran a la cimera mundial
de la setmana que ve i decidir
que s’ha de rebaixar l’ODM 1;
decidir, al cap i a la fi, que de
moment alguns milions de per-
sones hauran de continuar pa-
tint fam.•
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L’agenda marcada per l’ONU fa una dècada
fixa la data del 2015 per aconseguir reduir
a la meitat la fam i la pobresa al planeta

La trista realitat és
que, a causa de la
crisi global, la fam
extrema al món ha
tornat a remuntar

(menys) objectius
per al mil·lenni


