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Descripció

Anàlisi de notícies de premsa que pretén mostrar la realitat que s’amaga darrere les propostes de
condonació del deute extern dels Països en via de Desenvolupament (PED) i posar de manifest
que seria viable fer-ho si hi hagués voluntat política.

Temàtiques

Condonació del deute, deute multilateral, objectius del mil·lenni, dependència pobresa, Plans
d’Ajust Estructural (PAE).

Objectius

Comprovar que les propostes de condonació del deute són parcials, insuficients i molt condicionades a les pautes que imposen els creditors.
Ser crítics amb els mitjans de comunicació davant la constatació de la tergiversació informativa
de determinats enfocaments periodístics.
Reflexionar sobre la viabilitat real de la condonació.

Temporalització
Continguts

Material
Documentació
Desenvolupament

Una sessió d’una hora.
Conceptes: deute extern, pobresa, Països Pobres Altament Endeutats (PPAE), deute multilateral,
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).
Procediments: lectura comprensiva de textos, anàlisi de la imatge, redacció de comentaris personals.
Actituds: foment de la lectura crítica dels mitjans, empatia amb les situacions d’injustícia social,
participació en campanyes de solidaritat.
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, material per escriure.
Text: ”Que no ens enganyin”.
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (annex 16)
• Es repartiran els textos i es procedirà a una lectura individual dels dos articles de premsa.
Després es farà una posada en comú per aclarir els conceptes i dividir la classe en petits grups
perquè responguin les preguntes.
• Es proposarà una reflexió sobre les informacions del “Sabies que”, es redactaran les conclusions i es farà una posada en comú.
• Es finalitzarà amb l’exemple espanyol, contrastant les opinions dels diversos grups.

Orientacions

• Activitat recomanada per a tots els nivells.
• Amb la lectura de les notícies de la premsa iniciem la reflexió sobre el debatut problema de la
condonació del deute. Es tracta d’un tema que apareix sovint en els mitjans de comunicació
acompanyat sempre de grans titulars que donen a entendre com s’avança en aquest sentit. En
aquest cas es tracta de la condonació del deute a 18 països del grup dels PPAE (Països Pobres
Altament Endeutats).
• En presentar les notícies pretenem generar un debat sobre l’enorme limitació d’aquesta iniciativa malgrat la seva repercussió mediàtica. Convé posar de manifest que amb aquesta:
– D’una banda no es pretén promoure el desenvolupament dels PPAE, sinó de fer-ne sostenible el deute, anul·lar el just perquè puguin pagar el màxim del que queda. És a dir, que es
tracta de deixar de pagar... de moment, per pagar més en anys venidors.
– A més a més, la iniciativa és també insuficient pel que fa al nombre de països implicats. Cal
ser molt pobre i estar molt endeutat per poder accedir a la cancel·lació. Alguns exemples:
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Nigèria, que acumula el 20% del deute de tota l’Àfrica subsahariana, però que té petroli
(que no explota el país), no entra en la quota. Haití, que en els últims temps pateix una crisi
sense precedents (humanitària i del seu deute), tampoc. Igual que països on es concentra el
nombre més gran de pobres del planeta com Brasil, Mèxic, Filipines, Pakistan, (del total dels
PED, els PPAE representaven tan sols l’11% de la població en el 2001).
– Es tracta només d’una part del deute multilateral, és a dir, el contret amb institucions multilaterals com són l’FMI i el BM, però existeix encara la part bilateral i la part privada.

Annex
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Textos: Que no ens enganyin.

51

Informació
addicional
Annexos

16

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

17

Informació addicional sobre el deute extern.
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