
El joc de simulació com el que acabes de fer intenta ser una representació
esquemàtica del que passa en realitat, en la vida real.

Després del joc potser veuràs més enllà dels nombres, del que signifiquen les
estadístiques.

Dumping

Els països rics concedeixen subsidis
a l’arròs i a continuació l’exporten
a un preu molt baix.

Els governs dels països enriquits
obliguen els governs dels països
empobrits, a través de l’FMI i el BM,
a obrir els seus mercats i reduir els
seus aranzels.

Els països enriquits retallen la
cooperació destinada a l’agricultura
i al desenvolupament rural.

Els països enriquits volen utilitzar
l’OMC per obligar els països
empobrits a retallar els seus
aranzels a la importació.

1

Obligarles a abrir sus mercados2

Reducció de l’ajuda3
Lligar-los les mans4

La realitat
i el joc

Completa aquest esquema-mural. Relaciona cada fase amb el text que li correspon:

Annex 9b



Has treballat l’exemple de l’arròs, però has de

tenir en compte que el mateix passa amb el

sucre, el cotó, el blat de moro, la melca, la soja,

etc.

Un gran nombre de persones es troba dins un

immens laberint. Quan creuen que ja han  trobat

la sortida, una enorme porta els tanca el pas.

Quines mesures creieu que són possibles per

ENDERROCAR LA PORTA?

1 El 90% de l’arròs mundial és cultivat per petits agricultors dels països empobrits,
normalment en parcel·les de menys d’una hectàrea d’extensió.

2 La indústria arrossera dels Estats Units pot exportar a un preu un 34% inferior al cost
real de producció.

3 L’arròs és el mitjà de subsistència de 2.000 milions de persones, petits agricultors dels
països empobrits.

4 L’arròs és l’aliment bàsic de 3.000 milions de persones, la meitat de la població mundial,
i s’espera que la xifra augmenti a 4.000 milions abans de l’any 2025. A molts països
“arròs” és sinònim de “menjar” o “aliment”.

5 Sri Lanka, per exemple, és 140 vegades més petit que Estats Units, però té 50 vegades
més productors d’arròs.

6 En el període 2000-2003, el cultiu i la mòlta d’1 tona d’arròs blanc va tenir un cost mitjà
de 415 dòlars americans, però es va vendre a 274 dòlars americans.

7 L’any 1995, l’FMI va obligar Haití a reduir els seus aranzels sobre l’arròs d’un 35% a un
3%, la qual cosa va provocar un augment de les importacions d’arròs d’un 150% entre
1994 i 2003 i va reduir els ingressos dels productors d’arròs haitians un 25%.

8 El 2003, el Govern dels Estats Units va destinar 1.300 milions de dòlars al sector arrosser,
cosa que suposa el 72% dels costos de producció, que van ser de 1.800 milions.

9 Més del 80% dels pobres del món viu en zones rurals.

10 A les zones arrosseres d’Haití s’han registrat alguns dels nivells més alts de desnutrició i
pobresa.

11 Riceland Foods of Arkansas, la principal empresa arrossera del món, va augmentar els
seus ingressos en 123 milions de dòlars americans entre 2002 i 2003 gràcies a l’increment
del 50% de les exportacions, principalment a Haití i Cuba.

12 Del total de l’ajut oficial al desenvolupament, només el 8% es destina a la cooperació
amb els agricultors empobrits. Entre 1984 i 2002, l’ajut total a l’agricultura va minvar
en més de dos terços.

13 Si els governs dels països enriquits imposen les seves regles a l’OMC, al voltant de 180
milions de productors d’arròs en patiran les conseqüències a 13 països empobrits, inclosos
Índia, Xina, Nicaragua i Egipte.


