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La pobresa:
la gran oblidada a les Nacions Unides
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1. Defineix en cinc paraules cadascuna d’aquestes dues fotografies.

2. Quina relació creus que hi ha entre aquestes dues fotografies?

2 . Objectiu:

Posar fi a la pobresa
Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)?
L’any 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració del Mil·lenni en la qual els països rics i
els pobres es comprometien a fer tot el possible per eradicar la pobresa; promoure la dignitat humana i la igualtat, i assolir
la pau, la democràcia i la sostenibilitat ambiental. Per a això, i abans del 2015, s’han d’assolir vuit objectius concrets.

La Declaració del Mil·lenni comença així:

“Nosaltres, caps d’Estat i de Govern, ens hem reunit a la seu de les Nacions Unides a Nova York del 6 al 8 de setembre del 2000,
a les albors d’un nou mil·lenni, per reafirmar la nostra fe en l’Organització (de les NN.UU.) i en la seva Carta com a fonaments
indispensables d’un món més pacífic, més pròsper i més just.”
I més endavant continua:

“No escatimarem esforços per alliberar els nostres semblants, homes, dones i nens, de les condicions abjectes i deshumanitzadores
de la pobresa extrema, a la qual actualment estan sotmesos més de 1.000 milions d’éssers humans…”

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni busquen:
1. Reduir a la meitat la pobresa extrema i la fam.
2. Aconseguir l’ensenyament primari universal.
3. Promoure la igualtat entre els sexes.
4. Reduir en dues terceres parts la mortalitat dels menors de 5 anys.
5. Reduir la mortalitat materna en tres quartes parts.
6. Aturar la propagació del VIH/sida, el paludisme i la tuberculosi.
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament, amb metes per a l’assistència, el comerç i l’alleujament de la càrrega
del deute.

Fixa’t que els ODM tenen a veure amb les necessitats bàsiques de qualsevol persona, allò que també anomenem drets
humans: el dret a la vida digna, a l’alimentació, a l’educació, a la igualtat d’homes i dones, a la salut dels nens i les nenes i
de les seves mares, a viure en un medi ambient saludable i amb futur, i a la necessitat d’un compromís entre països rics i
pobres per aconseguir aquests objectius.
Des de l’any 2000 s’han aconseguit alguns avenços en els ODM, però també hi ha retrocessos importants que exigirien un
esforç molt important per aconseguir que siguin realitat l’any 2015.

3. Dividiu la classe en 7 grups de 3 o 4 persones per fer un balanç dels 7 primers ODM. Llegiu
en grup el resum de l’informe de cada objectiu (recurs: document avenços i retrocessos) i
exposeu a la resta les vostres conclusions: s’ha avançat o s’ha retrocedit en el vostre objectiu?
Es podria complir d’aquí a deu anys?

3 . La

Cimera de l’ONU
a NovaYork, setembre 2005:
l’examen
Entre el 13 al 16 de setembre, es van reunir a Nova York 191 caps d’Estat i de Govern de tot el món amb
un important examen sobre la taula: analitzar el grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni. Aquesta cimera pretenia avaluar el grau de compliment dels compromisos adquirits en la
Declaració del Mil·lenni i definir les accions futures.

En l’activitat anterior no hem avaluat el vuitè objectiu, el que parla d’establir un acord mundial per al desenvolupament dels
països pobres. L’hem deixat per fer, ara, una altra avaluació: la del compromís dels governants dels diferents països del
món en la lluita contra la pobresa.

4. Llegeix les notícies i els titulars següents i decideix si aproves o suspens els governants, i després
justifica per què en cinc línies.

Un document de mínims
Malgrat que el punt de partida de la negociació sobre la reforma de l’ONU era un projecte ambiciós presentat
per Kofi Annan, en el qual es plantejava un canvi profund en l’organització i més compromisos, molts temes
han estat ajornats i només alguns han prosperat. Pel que fa a l’ajuda al desenvolupament, en el document adoptat
per consens s’ha evitat imposar un calendari per arribar al 0,7 % del PIB, ja que els EUA s’hi han negat.
(EL PUNT, dijous 15 de setembre del 2005)

La cimera de l’ONU s’acaba amb resultats modestos i nombroses discrepàncies
La cimera del 60 aniversari de l’ONU a Nova York s’ha acabat amb l’adopció d’un document final amb resultats
mínims. La manca de consens ha deixat fora temes com la reforma del Consell de Seguretat i del Consell de
Drets Humans. Si Cuba i Veneçuela han criticat els mètodes utilitzats per aprovar el document, els països
emergents (l’Índia, el Brasil, Sud-àfrica) han criticat els escassos progressos realitzats en la lluita contra la
pobresa. El document, d’unes 40 pàgines, ha estat adoptat en presència del secretari general de l’ONU, Kofi
Annan, després de tres dies d’intenses reunions entre els 191 països participants en el que ha estat la cimera més
gran de la història. Amb tot, les divergències d’opinions han impedit tirar endavant un document més ampli i
més ambiciós (…) Tot i així, la majoria dels països ha considerat que, atesa la dificultat d’arribar a un acord
entre tots els Estats membres, era “el millor compromís possible” que podien aconseguir.
(EL PAÍS, dissabte 17 de setembre del 2005)

L’ONU clausura la seva cimera sense complir els
seus objectius principals

Els líders mundials aproven una tímida reforma de
l’ONU en la clausura de la cimera

EL MUNDO, divendres, 16 de setembre del 2005

EL MUNDO,
dissabte, 17 de setembre del 2005

Els líders mundials desaprofiten l’ocasió d’aconseguir
resultats en una cimera de l’ONU

L’ONU certifica la seva incapacitat per buscar solució
a la pobresa

ABC, divendres, 16 de setembre del 2005

EL DIARIO DE SEVILLA,
dissabte, 17 de setembre del 2005

L’Assemblea de l’ONU s’acaba en un clima d’insatisfacció
EL PERIÓDICO,
dissabte, 17 de setembre del 2005
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El G-8 és la reunió dels països més rics
i més poderosos del món: els EUA, el
Canadà, la Gran Bretanya, França,
Alemanya, Itàlia, el Japó i Rússia.
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4.I

la gent,

què n’opina?
“El món està fart que els seus amos li prenguin el pèl. L’exigència de la paraula compromesa és una tasca
urgent. Perquè la distància que separa les promeses de les realitats també dóna mesura del desafiament
que tenim plantejat tots els qui encara creiem que és possible escollir entre l’esperança i la desesperació.”

EDUARDO GALEANO

Molta gent s’ha mobilitzat i continua fent-ho per pressionar els seus governs per
aconseguir un compromís real amb els ODM. Les ONG i la ciutadania exigeixen en les
seves campanyes acords concrets per aconseguir:
Més i millor ajuda: meta del 0,7, ajuda deslligada d’interessos comercials i orientada
als països i als col·lectius més empobrits.
Cancel·lació del deute als països més pobres i inversió dels recursos alliberats als
ODM.
Modificacions substancials de les regles del comerç que penalitzen els països més
empobrits i danyen el medi ambient.
Eliminació de les subvencions a la producció agrícola del Nord.
Protecció als serveis bàsics per assegurar els drets fonamentals: alimentació, salut,
aigua potable, etc.
Compliment dels compromisos internacionals per part dels governs del Nord i del
Sud.

6. Dividiu la classe en quatre grups i debateu en grup durant 15 minuts sobre les afirmacions
següents.
- esteu d’acord amb cadascuna d’aquestes set afirmacions?
- per què?
Després un portaveu explica a la resta de la classe les conclusions del seu grup:

1. Els països més pobres, fins i tot els ben governats, no tenen recursos per finançar el seu desenvolupament,
i són els països rics els qui han d’ajudar.

2. El sistema actual només pot perpetuar la pobresa perquè només reacciona atorgant ajuts, no actua per
provocar cap canvi; es limita a ajudar que els pobres puguin sobreviure, la qual cosa garanteix la
continuïtat de la pobresa.

3. Encara que els països rics contribueixin amb ajuda al desenvolupament dels països més pobres, aquests
no milloraran, ja que els seus governants són corruptes i els seus habitants no sabrien aprofitar l’ajuda.

4. Si els països més rics traguessin les barreres que posen als productes dels països del Sud, el comerç
permetria crear riquesa i reduir la pobresa.

5. Els països rics i els seus governs tenen el deure moral d’ajudar els més pobres a sortir de la pobresa.
Amb una petita part de la seva riquesa es podria solucionar el problema de la fam al món.

6. Els pobres no són pobres perquè siguin dropos o perquè els seus governs siguin corruptes. Són pobres
perquè altres s’han apropiat de la seva riquesa, i així han destruït la seva capacitat per crear-la.

7. El 80% dels recursos del planeta estan en mans del 20% de la població. La pobresa de més de tres
quartes parts dels habitants del món fa insostenible el futur del planeta.

5.I

nosaltres,

què podem fer?
Mobilitza’t
Coneix i dóna suport a les campanyes que estan en marxa per pressionar els polítics
de tot el món perquè es comprometin en la lluita contra la pobresa.
Pots visitar les pàgines web d’aquestes campanyes i saber quins actes convoquen
al teu poble o ciutat o com participar-hi per Internet:
Campanya Pobresa Zero de la Coordinadora d’ONGD espanyoles:
www.pobrezacero.org
Campanya Sense Excuses 2015 de la Campanya del Mil·lenni de l’ONU:
www.sinexcusas2015.org
Continua interessant-te pels ODM a la web de les Nacions Unides:
www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Escriu al secretari de les Nacions Unides, Kofi Annan, i fes-li arribar la teva
opinió. Pots fer-ho mitjançant el programa escolar de l’ONU, el Ciber Bus Escolar:
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/

Pensa i Actua
Pensa i Actua cada dia a la teva escola, a la teva família, amb els teus amics/gues…
No giris la cara davant la pobresa que hi ha teu voltant ni al món sencer, reflexiona
sobre les seves causes.

