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Eradicar  
la pobresa i la fam:  
objectius mundials per al 2030
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780
milions de persones 

no tenen accés al mínim  
necessari d’alimentació.  
Objectiu per al 2030 = 0

57
milions de nens 

en edat escolar no tenen  
accés a l’educació primària. 

Objectiu per al 2030 = 0

836
milions de persones 

viuen en situació de pobresa 
extrema, amb menys d’1,25 $ al dia.  

Objectiu per al 2030 = 0
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UN DELS POCS OBJECTIUS ASSOLITS 
en l’agenda 2015 ha sigut reduir a la 
meitat la pobresa extrema, és a dir, 
la gent que viu amb menys d’1,25 dò-
lars al dia: avui hi ha mil milions de 
pobres extrems menys que el 1990. 
En aquests 25 anys, els països en vi-
es de desenvolupament han passat 
d’un 47% de pobresa extrema a un 
14%. Tot i així, la fita no s’ha assolit 
a l’Àfrica subsahariana, que ha bai-
xat només del 57% al 41%. El nou 
objectiu per al 2030 és “eradicar la 
pobresa extrema” i reduir “almenys 
a la meitat” tot tipus de pobresa. El 
cap de la delegació permanent de la 
Creu Roja a l’ONU, Ajay Madiwale, 
remarca especialment que s’hi ha-
gi afegit també “l’objectiu d’assegu-
rar l’accés als serveis bàsics a tot-
hom, sobretot als més vulnerables”.

Quan arrencava el segle XXI, l’ONU va impulsar 8 Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni. Entre altres coses, proposaven reduir a la 
meitat la pobresa extrema i la fam l’any 2015. Esgotat el termini, la majoria 
de les fites han quedat a mig camí. Ara el món es compromet amb 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les noves metes s’han estat 
negociant en un procés obert de tres anys, apel·len a tots els països (no només 
als pobres) i posen èmfasi en les qüestions mediambientals. Una agenda 
mundial per al 2030 que compromet a tothom per construir un món millor

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2015 2030

Nombre de persones que viuen amb
menys d’1,25 dòlars al dia arreu del món
Xifres en milions
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1.
Pobresa

Text de Sònia Sánchez

17 OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Nous objectius fixats per al 2030
Objectius fixats per al 2015

1 Pobresa i fam
2 Educació primària universal
3 Igualtat de gènere
4 Mortalitat infantil

5 Salut materna
6 Epidèmies
7 Mediambient
8 Cooperació

8 Objectius del Mil·lenni per al 2015

Dades de l’ONU
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ERADICAR LA FAM AL MÓN és el segon 
objectiu fixat per al 2030. La fita 
marcada pels Objectius del Mil·len-
ni per al 2015 no s’ha assolit. Era re-
duir a la meitat la proporció de per-
sones que passen gana: s’ha passat 
del 23,3% el 1990 al 12,9% ara. Però 
tot i haver quedat a prop de la fita, 
l’augment de la població mundial ha 
fet que en termes absoluts encara 
s’hagi avançat menys. Si el 1990 hi 
havia 991 milions de persones al món 
que passaven fam, avui encara són 
780 milions. Lourdes Benavides, 
d’Oxfam Intermón, explica que la 
crisi dels aliments del 2008 va frenar 
la millora en aquest objectiu, però 
diu també que “la política de coope-
ració internacional no ha fet prou es-
forç”. Madiwale, de la Creu Roja, es 
felicita per aquests “objectius zero” 
que introdueix la nova agenda mun-
dial: “Cal un reconeixement explícit 
que la malnutrició, la pobresa extre-
ma, les epidèmies i la violència de gè-
nere són del tot inacceptables”. Mal-
grat que sigui poc realista pensar que 
si no s’ha reduït a la meitat en 25 anys 
es podrà eradicar en 15, Madiwale re-
marca que els objectius “han de ser 
aspiracionals i inspiracionals”.

Proporció de persones desnodrides als
països en vies de desenvolupament
Xifres en percentatge
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2.
Fam

TRES OBJECTIUS EN UN. El quart Objectiu del Mil·lenni 
era reduir en dos terços la mortalitat infantil: no s’ha 
aconseguit. El cinquè era reduir en tres quartes parts 
la mortalitat relacionada amb l’embaràs i el part: tam-
poc s’ha aconseguit. I el sisè era aturar la propagació de 
malalties com la sida, la malària o la tuberculosi, entre 
d’altres: tampoc. Tot i que hi ha hagut millores en tots 
tres camps, encara hi ha 6 milions de morts anuals evi-
tables entre els nens de menys de 5 anys als països en 
vies de desenvolupament. Encara moren 210 dones per 
cada 100.000 parts. I no s’ha aturat la propagació del 
VIH a l’Àfrica, tot i que les noves infeccions han baixat 
des dels 3,3 milions el 2000 fins als 1,9 milions el 2013. 
La universalització dels antiretrovirals –meta per al 
2010– tampoc s’ha assolit, tot i que si l’any 2003 no ar-
ribava a un milió el nombre de persones que rebien 
aquest tractament contra la sida, l’any 2014 ja eren 16,3 
milions (dels 35 milions d’infectats pel VIH que es cal-
cula que hi ha al món). “Els Objectius del Mil·lenni eren 
molt de mínims i no s’han aconseguit, però és important 
tenir un marc de referència global per seguir avançant”, 
diu Benavides. Per això l’agenda 2030 és molt més am-
biciosa: “Acabar amb les epidèmies de sida, tuberculosi, 
malària i malalties tropicals desateses”. 

1990

2015

2030

Índex de mortalitat infantil arreu del món
Xifres en morts d’infants menors de 5 anys per cada 1.000 naixements

90
43
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2000

Índex de mortalitat maternal al planeta
Xifres en morts de dones entre 15 i 49 anys per cada 100.000 naixements

Nombre estimat d’infeccions del virus VIH
Xifres en milers

Mortalitat de la malària
Xifres en morts per cada 100.000 persones en risc

Països desenvolupats

Països en vies de desenvolupament

380
330

210

170
190

3.340
1.940

48
23

2000

2013

2000

2013

2013

2030 70

2030 0

2030 0

2000

2013

2030 0

3.
Salut

HI HA 57 MILIONS DE NENS al món 
que no van a l’escola. No s’ha assolit, 
doncs, el segon Objectiu del Mil·len-
ni, que fixava l’educació primària 
universal per al 2015. Per al 2030 
s’estableix com a fita no només la 
universalització de la primària sinó 
també de l’educació secundària. “És 
molt ambiciós, però és necessari. 
Hem fet molta força [en la negoci-
ació] per incloure-hi també la se-
cundària, perquè és una etapa clau 
per completar el desenvolupament 
intel·lectual del nen i per donar-li 
més capacitats per trobar feina”, ex-
plica Macarena Céspedes, d’Educo, 
membre de la ChildFund Alliance. 
L’avenç és gran: els països en vies de 
desenvolupament han passat d’un 
80% d’inscripció a primària a un 
91%. Però Céspedes també adver-
teix que “s’ha mesurat la consecució 
de l’objectiu basant-se en uns indi-
cadors que no s’ajusten a la realitat”, 
perquè comptabilitzen només l’as-
sistència el primer dia de classe. Per 
això –en aquest i en altres fites de 
l’agenda 2030– ara la batalla de les 
ONG està centrada a negociar els in-
dicadors i el sistema de control que 
s’aplicaran per a la seva implemen-
tació, un acord que s’ha de tancar el 
març del 2016.

Nombre de nens sense escolarització
primària al món
Xifres en milions
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4.
Educació

L’ONU CONSIDERA ASSOLIDA la paritat 
de gènere en l’educació, perquè les 
xifres globals així ho apunten. Però 
a l’Àfrica, el Pròxim Orient i Oceania 
(menys Àustràlia) la ràtio de nens i 
nenes encara és desigual tot i haver 
avançat molt. Al mercat laboral en-
cara hi ha el 47% de les dones del 
món (pel 72% dels homes). I en ma-
tèria de sous i participació encara 
queda molt per fer. “Estem contents 
que el nou objectiu per al 2030 fixi 
acabar amb totes les formes de dis-
criminació i violència contra les do-
nes, com el matrimoni infantil, i es-
tem contents que inclogui l’accés 
universal a la salut sexual i reproduc-
tiva, però estem decebuts que els 
drets sexuals no hi apareguin”, asse-
nyala Amanda Klasing, de HRW.

Índex de paritat de gènere en l’educació
en els països en vies de desenvolupament
L’índex fa referència al nombre de dones respecte al nombre
d’homes presents en cada un dels nivells educactius
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5.
Gènere
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13. 
Canvi  
climàtic 
 
UN ASTERISC acompanya la definició 
del punt 13è dels Objectius del Des-
envolupament Sostenible, que 
l’ONU aprova en Assemblea a finals 
de setembre. I és que aquest objectiu 
està a l’espera de la Conferència so-
bre el Canvi Climàtic que la mateixa 
ONU celebrarà aquest desembre a 
París per tancar un nou tractat inter-
nacional que superi el de Kyoto. A 
l’espera que aquella cita fixi taxes de 
reducció en les emissions dels gasos 
d’efecte hivernacle –que no han dei-
xat d’augmentar–, l’agenda 2030 de 
l’ONU demana “enfortir la resilièn-
cia i la capacitat adaptativa” dels pa-
ïsos davant dels desastres naturals, 
cada cop més freqüents per l’escalfa-
ment global, i integrar mesures con-
tra el canvi climàtic a les polítiques 
nacionals. Inclou també la fita mar-
cada ja en la negociació climàtica 
d’aconseguir el 2020 un fons de 
100.000 milions de dòlars per ajudar 
els països més vulnerables als efec-
tes del canvi climàtic. De moment el 
fons només té 10.200 milions, i serà 
un dels punts calents de la cimera a 
París. “Som la generació que està pa-
tint el canvi climàtic i que el pot can-
viar, la següent generació no hi serà 
a temps”, alerta Rodríguez. De fet, 
amb els compromisos de reducció 
d’emissions contaminants que han 
adoptat fins ara els estats de l’ONU 
de cara a París no n’hi ha prou per 
evitar l’increment de 2 graus en la 
temperatura de la Terra, l’objectiu 
inicial de la cimera. El balanç que fa 
l’ONU dels Objectius del Mil·lenni 
encara distribueix els països entre 
desenvolupats i en vies de desenvo-
lupament, però l’ascensió de la Xina 
com a principal emissor de diòxid de 
carboni ha dinamitat aquesta distin-
ció, que a París quedarà superada. 
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6. 
Aigua i  
sanejament 
 
AIGUA POTABLE I SANITARIS per a tot-
hom. Aquest és l’objectiu per al 2030, 
després d’haver aconseguit la fita de 
reduir a la meitat la proporció de gent 
sense aigua potable (ara en tenen el 
89% dels ciutadans de països desen-
volupats i el 91% dels del món). No 
s’ha assolit, però, la fita marcada en 
l’accés a sistemes de sanejament: no-
més en tenen el 68% de persones al 
món i el 62% als països pobres. De fet, 
un 13% de la població mundial enca-
ra defeca a l’aire lliure. “Ha sigut un 
avenç a mitges perquè hi ha molt més 
accés a l’aigua potable, però també hi 
ha hagut en aquest temps un procés 
de privatització d’aquest accés, quan 
l’aigua hauria de ser un dret univer-
sal”, diu el director de Greenpeace, 
Mario Rodríguez, que advoca per ga-
rantir la quantitat mínima de litres 
diaris que una persona necessita. 
L’escassetat d’aigua també és un pro-
blema a molts llocs del planeta: el 
nord d’Àfrica utilitza el 78% dels seus 
recursos hídrics, quan el límit per no 
patir estrès hídric és el 25%. 

Població amb accés a aigua potable als països desenvolupats
En percentatge

Població amb accés a aigua potable als països subdesenvolupats
En percentatge
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Total de població amb accés a aigua potable al món
En percentatge

Menjar malgastat 
Xifres en milions de tones
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Producció agrícola
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Distribució

Consum

Reduir a la meitat el
malbaratament total

50%

Emissions de CO2 als països desenvolupats
En bilions de tones mètriques

Emissions de CO2 als països subdesenvolupats
En bilions de tones mètriques

Total d’emissions de CO2 al món
En bilions de tones mètriques
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L’ACCÉS UNIVERSAL A L’ENERGIA és 
una novetat dels objectius impulsats 
per l’ONU per al 2030. Però es po-
dria inscriure dins del conjunt de fi-
tes mediambientals que fins ara ocu-
paven només un dels vuit Objectius 
del Mil·lenni, el setè. En la nova 
agenda 2030, les qüestions mediam-
bientals guanyen pes i centren sis 
dels 17 objectius. “Això és fruit de la 
convergència de les dues grans agen-
des, la de l’ONU per renovar els Ob-
jectius del Mil·lenni i la de Rio+20, 
centrada en la sostenibilitat. Suposa 
un gran canvi, ja que dóna una visió 
més holística dels objectius, que té 
en compte la justícia social i medi-
ambiental com un tot”, diu Lourdes 
Benavides, d’Oxfam. Però Mario Ro-
dríguez, de Greenpeace, es queixa de 
“l’ambigüitat” de molts d’aquests 
objectius. Per al 2030 es demana 
l’accés “assequible, sostenible i mo-
dern a l’energia per a tots”, es fixa du-
plicar la taxa d’eficiència energèti-
ca i “augmentar substancialment la 
proporció d’energia renovable”. Per 
a Rodríguez “la fita hauria de ser ar-
ribar al 100% de renovables”. “Cal-
dria que els nous objectius fossin 
més valents i més concrets”, subrat-
lla. “Els objectius de l’ONU juguen 
un bon paper i que no existissin seria 
un retrocés –matisa–, però no són 
suficients ni prou concrets. ¿Energia 
moderna per a tothom? Hi estem to-
talment d’acord, però com?” 

7.
Energia

12. 
Consum 
sostenible 
 
REDUIR ELS RESIDUS és també una de 
les fites, genèrica, que incorporen 
els nous objectius de l’ONU, en con-
cret el número 12: “Assegurar pa-
trons de consum i producció soste-
nibles”. L’antic Objectiu 7 del 
Mil·lenni no explicitava cap fita en 
aquest camp, més enllà de defensar 
la “sostenibilitat mediambiental” 
en totes les seves formes. Ara sí que 
es fixa el repte per al 2030 de redu-
ir a la meitat el malbaratament 
d’aliments per càpita a nivell dels 
consumidors i reduir –sense espe-
cificar quant– la pèrdua de menjar 
en la cadena de producció. El món 
malbarata encara 1.300 milions de 
tones d’aliments cada any, un terç 
de tota la producció. El nou Objec-
tiu 12 de l’ONU exemplifica també 
una altra novetat en aquesta agen-
da: “Els Objectius del Mil·lenni van 
ser molt criticats perquè tenien un 
enfocament de dalt a baix: els països 
donants imposaven moltes políti-
ques als països del Sud, però a ells 
se’ls demanava poc. Això ara es cor-
regeix en certa mesura, amb una 
agenda universal aplicable a tots els 
estats”, explica Benavides, que va 
participar en el procés de negocia-
ció de les noves fites mundials. 
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ACABAR AMB LA SOBREPESCA i amb 
la pesca il·legal d’aquí al 2020. És 
una de les diverses fites que inclou 
l’Objectiu 14 de la nova agenda 
mundial, així com “prevenir i redu-
ir significativament la pol·lució” 
dels oceans i combatre’n l’“acidifi-
cació” derivada del canvi climàtic. 
Des de Greenpeace reclamen més 
concreció i defensen, per exemple, 
que un 40% de la superfície marina 
global estigui protegida. “Som es-
cèptics amb la possibilitat d’acabar 
amb la pesca il·legal en cinc anys”, 
com marca la nova agenda, diu Ma-
rio Rodríguez. Però està d’acord que 
cal ambició: “De fet, la pesca que no 
és il·legal també caldria reduir-la”.

14.
Oceans

UN ALTRE OBJECTIU NO COMPLERT i 
l’únic dels del Mil·lenni que anava 
dirigit als països rics i no als pobres. 
Sota l’epígraf de fomentar una “ali-
ança global pel desenvolupament 
sostenible”, es demanava als estats 
desenvolupats dedicar el 0,7% del 
PIB a l’ajuda al desenvolupament. 
Només Dinamarca, Luxemburg, 
Noruega, Suècia i el Regne Unit ho 
fan. És més, en la negociació del fi-
nançament per a la nova agenda 
2030, que va culminar al juliol a Ad-
dis Abeba, aquest objectiu del 0,7% 
fins i tot es va posar en qüestió, ex-
plica Benavides, i finalment va ser 
l’únic compromís concret de la ci-
mera. “Va ser molt decebedor, els 
països rics es van parapetar en la cri-
si econòmica i l’austeritat”, diu, i ex-
plica que feien pressió per derivar la 
major part de responsabilitat sobre 
la inversió privada. La dirigent d’Ox-
fam remarca que “les empreses no 
poden substituir els estats: és bo que 
inverteixin, però es regeixen per cri-
teris de rendibilitat i això pot ser 
perjudicial”. A Addis Abeba, Oxfam 
i altres ONG van reclamar “crear un 
òrgan de regulació fiscal mundial” i 
mesures contra el frau i l’evasió fis-
cal, per aconseguir fons per als ob-
jectius. No se’n van sortir. 

17.
Cooperació

Explotació de les espècies marines
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15. 
Ecosistemes 
terrestres 
 
ATURAR LA DESFORESTACIÓ el 2020, 
a més de restaurar els boscos degra-
dats i augmentar la reforestació glo-
bal en aquell mateix any, és una de les 
fites de l’Objectiu 15 de l’ONU. Tam-
bé inclou “combatre la desertifica-
ció, restaurar el sòl degradat, inclo-
ent-hi la terra afectada per desertifi-
cació, sequera i inundació”, i “em-
prendre accions urgents per acabar 
amb la caça furtiva i el tràfic d’espè-
cies protegides de flora i fauna”. 

De la Cimera de Rio el 

2012 (Rio+20) en va sorgir 
un grup de treball per 
donar continuïtat als 

Objectius del Mil·lenni 
amb noves fites per al 
2030. Un grup de 70 estats 

van debatre amb ONGs, 
sector privat i societat civil.

RIO 
2012

La Conferència d’Addis 
Abeba al juliol havia de 

servir per acordar el 
finançament de la nova 
agenda mundial. Les 

ONG en van sortir 
decebudes: només es va 
renovar l’incomplert 

objectiu del 0,7% del PIB 
en ajuda a la cooperació.

ADDIS ABEBA 
2015

Un cop aprovats al 

setembre els nous Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (que ja s’han 

negociat amb tots els estats 
de l’ONU), queda acordar 
els indicadors i el sistema 

de control per mesurar 
cada fita. El termini: 
març del 2016.

MARÇ 
2016
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OCUPACIÓ TOTAL i “feina decent” el 
2030, una altra de les noves fites 
mundials més aspiracionals que rea-
listes. L’objectiu demana als països 
menys desenvolupats un creixement 
anual d’almenys el 7%. I recull qües-
tions pendents del primer Objectiu 
del Mil·lenni: “eradicar l’explotació 
laboral, el tràfic humà” i “acabar amb 
el treball infantil el 2025”. Macarena 
Céspedes es felicita perquè recull en 
part la demanda –no assolida– de la 
seva ONG “d’un objectiu específic per 
protegir la infància de la violència”.

8.
Ocupació

REDUIR LES DESIGUALTATS a l’interi-
or de cada país és el nou Objectiu 10. 
Fixa per al 2030 “aconseguir pro-
gressivament el creixement dels in-
gressos per sobre de la mitjana naci-
onal del 40% de població que hi es-
tà per sota”. Aquest nou objectiu de 
l’ONU, que advoca per la “inclusió 
social, econòmica i política de tot-
hom, independentment de l’edat, el 
sexe, la raça, l’ètnia, l’origen, la reli-
gió o l’estatus econòmic o d’altre ti-
pus”, és considerat una dels victòri-
es més importants de la nova agen-
da per moltes ONG. “La vaguetat no 
és un problema, ara la qüestió im-
portant és com s’implementarà tot 
això, i aquest objectiu concret pot 
ser una bona oportunitat per impli-
car la societat civil en el procés de 
control i establiment dels indica-
dors de mesura: la discriminació és 
diferent en cada país i la societat ci-
vil és la que hauria de dir què cal vi-
gilar en cada cas”, apunta Amanda 
Klasing, de HRW. De fet, HRW, Am-
nistia Internacional, el Centre pels 
Drets Socials i Econòmics i el Centre 
pels Drets Reproductius han fet una 
crida conjunta per reclamar “meca-
nismes robustos de revisió i segui-
ment dels objectius” amb la partici-
pació d’actors no governamentals. 

10.
Igualtat 

FER CIUTATS SEGURES, inclusives, 
resilients i sostenibles. Una nova fi-
ta per al 2030 que reclama “assegu-
rar accés a tothom a un habitatge 
adequat, segur i assequible”. Siste-
mes de transport públic eficients i 
sostenibles, així com espais públics 
i verds són algunes de les fites. Pe-
rò aquest objectiu també fa un èm-
fasi especial en l’adaptació i mitiga-
ció dels possibles efectes del canvi 
climàtic a les ciutats o assenta-
ments, com ara inundacions o altres 
fenòmens naturals.

11.
Ciutats 

EL PENÚLTIM OBJECTIU i una de les 
novetats més rellevants de l’agenda 
mundial 2030 és “reduir significati-
vament” les morts violentes arreu 
del món, “reduir significativament 
el flux il·legal d’armes” i combatre el 
crim organitzat. L’objectiu 16 fixa 
també per al 2030 “acabar amb 
l’abús, l’explotació, el tràfic i totes 
les formes de violència contra els 
nens”. “Reduir la corrupció i els su-
borns” és una altra de les fites, pe-
rò una de les més destacades –i poc 
concreta– és la que proposa “pro-
moure el govern de la llei a escala 
nacional i internacional i assegurar 
l’accés a la justícia per a tothom”.

16.
Justícia 

Coeficient de Gini, la igualtat dels ingressos dins d’un mateix país
La igualtat equival a un coeficient de Gini = 0

0,23-0,31
0,32-0,39
0,40-0,47
0,48-0,55
0,56-0,63
Sense dades Fon

t: C
IA 

Wo
rld

 Fa
ctb

ook
 20

12

9. 
Infraestruc-
tures 
 
UN NOU GRUP D’OBJECTIUS vinculats 
a la idea de progrés han emergit amb 
força en la nova agenda de l’ONU 
per al 2030. El nou llistat és, de fet, 
fruit d’un procés molt més obert i la-
boriós de debat i negociació que no 
ho va ser la confecció dels Objectius 
del Mil·lenni. Si aquelles vuit fites 
universals van ser elaborades per un 
grup d’experts de l’ONU, en aquesta 
ocasió s’ha comptat amb la partici-
pació no només dels governs esta-
tals, sinó també d’ONGs, entitats ci-
vils, sector privat i món acadèmic. 
En aquests tres anys de converses 
s’ha posat en relleu la poca atenció 
que els objectius prestaven fins ara 
al desenvolupament econòmic. S’hi 
ha volgut posar remei i l’Objectiu 
número 9 n’és un bon exemple: 
“Construir infraestructures fortes, 
promoure una industrialització in-
clusiva i sostenible i fomentar la in-
novació”. Encara molt focalitzades 
en els països en vies de desenvolupa-
ment, les fites inclouen “incremen-
tar el percentatge de la indústria en 
l’ocupació i en el PIB, i duplicar-lo 
als països menys desenvolupats”. 
També aposten per “la recerca cien-
tífica” i la millora tecnològica.
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L’agenda dels Objectius de Desen-
volupament del Mil·lenni deixa 
un balanç força decebedor quan 

analitzem la realitat dels 49 països de 
l’Àfrica subsahariana. La majoria d’indi-
cadors mostren un avenç molt més 
baix del que s’esperava (pel que fa a po-
bresa extrema, alfabetització o salut 
materna, entre d’altres) i fins i tot n’hi 
ha que estan en retrocés (com ara l’ac-
cés de la població a serveis sanitaris mi-
llorats). Encara és més preocupant que 
el nombre de persones en termes abso-
luts que estan en situació de pobresa 
extrema ha augmentat de 290 milions 
el 1990 als més de 400 milions actuals. 
Per què l’Àfrica subsahariana és a la 
cua del progrés en aquesta agenda glo-
bal? L’impacte dels conflictes armats i 
la inestabilitat política que afecta al-
guns països –especialment a la Banya 
d’Àfrica i l’Àfrica central– és clau per 
entendre les dificultats que han 
d’afrontar molts estats. Però no podem 
obviar les pressions internacionals a 
què han estat sotmesos molts països 
africans, una realitat ara anomenada 
“el nou saqueig de l’Àfrica”, és a dir, l’ex-
plotació descontrolada dels recursos 
naturals (terres, minerals, etc.) per part 
de multinacionals i de països ja no no-
més occidentals com els EUA o França, 
sinó també d’altres com la Xina, Rús-
sia o l’Aràbia Saudita. És per això que 
la nova agenda global no pot acostar-
se a la realitat africana únicament a 
partir d’indicadors que no capten la 
complexitat cultural i sociopolítica del 
continent. En un context global de crei-
xents desigualtats en què el canvi cli-
màtic és una amenaça per a tot el pla-
neta, cal considerar almenys tres as-
pectes: primer, com mesurem la falta 
d’equitat i la redistribució de la riquesa; 
segon, el creixement econòmic no hau-
ria de ser una mesura de futur, i tercer, 
ens calen acords globals vinculants i no 
només “compromisos” que mai s’aca-
ben complint. Aquests acords ajudari-
en a constatar que l’Àfrica no té tant un 
problema de mals indicadors sinó més 
aviat d’unes regles de joc global que li 
són clarament injustes i perjudicials.

MENYS OBJECTIUS I 

MÉS JUSTÍCIA GLOBAL 

PER A L’ÀFRICA 

SUBSAHARIANA

@OscarMateos1
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Els Objectius del Mil·lenni s’havien d’aconseguir 
per al 2015. Quina és la valoració de les Nacions 
Unides? Aquests objectius han tingut un paper molt 
important. Van ajudar la comunitat internacional a 
centrar-se en l’objectiu de mitjà termini de reduir la po-
bresa. Durant aquest temps, en què hem tingut diver-
ses crisis –alimentària, econòmica i geopolítica–, va ser 
de gran ajuda tenir aquesta agenda. A més, va mantenir 
l’estímul dels països per seguir incrementant els fons 
de cooperació al desenvolupament.  
 
Em podria mencionar alguns dels seus èxits? El nom-
bre de persones que viuen en la pobresa extrema s’ha re-
duït en més de la meitat. El 1990 hi havia 1.900 milions de 
persones que vivien en aquestes condicions, i avui són 836 
milions. El món també ha millorat en la igualtat de gè-
nere i l’escolaritat. Més nenes van a l’escola i les dones han 
guanyat terreny en la representació parlamentària. A 
més, la mortalitat infantil s’ha reduït de 90 a 43 morts per 
1.000 nascuts vius. Podria posar-ne més exemples... Tot 
i que la feina no s’ha acabat. 
 
I alguns dels seus fracassos? Els objectius estan ba-
sats en mitjanes, però hi ha moltes desigualtats. De fet, 
en molts països la desigualtat ha crescut en els últims 
anys. Els Objectius del Mil·lenni eren un contracte en-
tre els països en desenvolupament i els desenvolupats. 
Però, a nivell nacional, els pobles no se’ls van fer seus. 
 
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible subs-
tituiran els del Mil·lenni. Quines diferències hi ha? 

ENTREVISTA 
Núria Ferragutcasas

“El món creu 
que cal atacar 
la desigualtat”

THOMAS GASS
SUB SECRETARI GENERAL D’AFERS SOCIALS A L’ONU

La principal diferència és que mentre que els Objectius 
del Mil·lenni van ser un pla estratègic per respondre als 
problemes més urgents dels països en desenvolupa-
ment, els nous objectius són una visió universal compar-
tida de la humanitat. Aquest nou programa no es refe-
reix només als països en desenvolupament, sinó a tots 
els països. I ha de ser un nou contracte entre els governs 
i les persones. 
 
Com es van elaborar aquests nous objectius? Quins 
temes van crear més polèmica? Va ser un procés llarg, 
més de dos anys i mig. Hi va haver molt de diàleg entre 
els estats membres, i molta participació de la societat ci-
vil i de grups d’interessos. També es va fer una enques-
ta a més de 5 milions de persones. Sobre els temes po-
lèmics, la imposició d’un marc o d’un sistema de ren-
dició de comptes sempre han sigut temes delicats, ja que 
els països són recelosos de la seva sobirania. Altres te-
mes espinosos van ser el finançament dels objectius i 
l’increment de la transparència dels impostos. 
 
¿Aquests objectius han canviat la manera d’enten-
dre la cooperació per al desenvolupament? Ara hi 
ha consciència que el desenvolupament només pot ser 
sostenible si ataquem de manera conjunta les dimen-
sions econòmica, social i ambiental. També ens hem 
adonat que la desigualtat és un problema. Fa cinc o deu 
anys no hi havia un consens internacional sobre aquest 
tema, i avui, després de la crisi econòmica, els països es-
tan d’acord que cal abordar el problema. També es creu 
que cal crear capacitat de resistència i preparar-nos per 
a xocs econòmics, naturals i socials.◆ 

Thomas Gass és sub secre-

tari general al departament 

d’Afers Econòmics i Socials 

de les Nacions Unides. ONU

PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
OSCAR MATEOS
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Albert Einstein, Mercè Rodoreda, 
Milan Kundera, Pere Calders, Bé-
la Bartók, Anna Murià, Victor Hu-
go, Joan Sales, Frédéric Chopin, 

Carles Riba, Madeleine Albright, Josep 
Carner, Marlene Dietrich, Joan Oliver 
(Pere Quart), Isabel Allende, Avel·lí Artís-
Gener (Tísner), Hannah Arendt, Xavier 
Benguerel, Robert Capa, Núria Jordana, 
Milos Forman, Josep Ferrater Mora, 
Georges Soros, Gilberto Gil, Thabo 
Mbeki... Podríem omplir aquest article 
amb referents intel·lectuals que compar-
teixen, com a mínim, tres experiències vi-
tals: tots van haver de fugir de la intoleràn-
cia; es van haver de refugiar en un país di-
ferent del seu perquè la seva vida personal 

o professional estava en perill, i van poder 
desenvolupar-se professionalment en les 
societats que els van acollir.  

El comptador de la vida de cadascun 
dels milers de refugiats que ara intenten 
establir-se a Europa s’ha posat a zero. El 
seu neguit és senzillament sobreviure 
l’endemà. Però quan aquests éssers que 
vaguen esgotats per les fronteres de la 
Unió Europea deixin de fer-se visibles a 
les nostres pantalles, el gran repte serà 
convertir-los en persones actives de la 
societat.  

Segons dades de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Refugiats, un 
50% dels prop de 60 milions de refugiats 
que hi ha al món són nens, la meitat dels 

quals han deixat de rebre educació, i només 
un de cada quatre adolescents que hi ha als 
camps rep alguna mena de formació. Per als 
refugiats, l’educació és tan important com te-
nir un sostre. Si som capaços d’aconseguir que 
puguin reprendre la seva trajectòria vital, ai-
xò anirà en benefici no només d’ells, sinó tam-
bé del país que els acull i del seu país d’origen, 
on algun dia voldran tornar. 

Tal com diu Khaled Hosseini, metge i no-
vel·lista afganès refugiat des de fa anys als Es-
tats Units, autor de bestsellers com El caçador 
d’estels i Mil sols esplèndids: “Fet i fet, hem de 
pensar que, en aquest món nostre cada vega-
da més interconnectat, invertir en el futur 
d’aquests refugiats vol dir invertir també en 
el nostre futur”. 

ELLS TAMBÉ VAN SER REFUGIATS...
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PERIODISTA 
@tereturi

TERESA 
TURIERA
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Trobada històrica a 
Cuba entre el president 
colombià, Juan Manuel 
Santos, i el líder de les 

Forces Armades 
Revolucionàries de 
Colòmbia (FARC), 

Rodrigo Londoño, per 
anunciar un acord que 

podria posar fi a 50 
anys de conflicte. 
L’acord inclou un 

tribunal especial per 
jutjar els delictes 

comesos per les dues 
parts en aquest 

conflicte, que ha causat 
més de 200.000 morts i 
el desplaçament forçat 
de prop de 5 milions de 
persones. Un altre dels 
punts acordats és una 

amnistia de l’estat 
colombià per als 

considerats delictes 
polítics. Si les FARC 

abandonen les armes, 
podran integrar-se com 

a partit polític.

Una enquesta del Pew 
Research Center als Estats 
Units revela que la principal 
preocupació dels ciutadans 

nord-americans en relació amb 
la Xina és el 8% del deute públic 
dels EUA que hi ha en mans del 

govern i d’inversors xinesos.  
El dèficit comercial entre els 

dos països no para de créixer en 
favor de la Xina; tots dos són 

també els emissors més 
importants de CO2 a 

l’atmosfera. Washington i 
Pequín s’acusen mútuament de 
ciberespionatge i protegeixen 

els seus sectors estratègics 
(administració, exèrcit, recerca 
de frontera). Entre bambolines, 

la qüestió dels drets humans, 
que sempre, en aquests casos, 

sol quedar amagada sota  
la catifa vermella.

Mentre el Papa 
demanava davant del 

Congrés nord-americà 
que s’aboleixi la pena 

de mort a tot el món, les 
xarxes bullien per 

evitar l’execució d’Ali 
Mohammed al-Nimr, 

un noi detingut el 2012 
quan tenia 17 anys per 
haver-se manifestat a 

Riad durant la 
Primavera Àrab.  

Les autoritats saudites 
l’acusen de pertànyer a 
una cèl·lula terrorista i 
han anunciat que aviat 

serà crucificat i que  
el seu cos s’exhibirà  
en una plaça pública  

de la capital.

# P A Z C O L O M B I A

“Cada vegada que 
ens trobem amb 

un problema, 
creem una 

empresa per 
solucionar-lo”

# U S C H I N A  
# X I J I N P I N G

La pau a Colòmbia, 
més a prop que mai

# A L I M O H A M M E D A L N I M R  
#DEATHPENALTY 

#SAUDIARABIA

Dos gegants,  
una mateixa agenda

M U H A M M A D  Y U N U S  
PREMI NOBEL DE LA PAU

“L’elecció de Jeremy Corbyn com a nou líder 
laborista demostra el delit de molts britànics  
d’anar a unes eleccions sabent que perdran”

M A T E O  R E N Z I  
PRIMER MINISTRE D’ ITÀLIA

700
Morts a la Meca

Les autoritats  
de l’Aràbia Saudita 
revisaran els plans  
de seguretat per al 

pelegrinatge anual del 
Hajj a la ciutat sagrada 
de la Meca. Dijous, una 
allau humana causada 

per una baralla  
va acabar en tragèdia.  

El líder suprem de l’Iran, 
l’aiatol·là Ali Khamenei, 

ha acusat els saudites  
de mala administració  

i d’accions errònies.


