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1.

1. Escriu 5 paraules que et suggereixi la fotografia 1.

2. Escriu 5 paraules que et suggereixi la fotografia 2.

3. A on creus que pertanyen aquestes imatges?

Activitats per l’alumnat

2 . Quan

la pluja falla
Et convidem a descobrir un nou país...

4. Què en saps d'Etiòpia? Escriu 5 paraules que defineixin la teva idea sobre el país.

5. Busca la següent informació sobre Etiòpia.
Superfície:
Població:
Capital:
Llengües:
Rius principals :
Clima:
Esperança de vida en néixer:
PIB:
Principals sector econòmics:
Principals conreus:
Principals productes d'exportació:
La podeu trobar a: www.encarta.com i www.guiadelmundo.org

6. Llegeix atentament aquests titulars

La sequera i la falta d'aliments pronostiquen una nova catàstrofe a
Etiòpia
LA VANGUARDIA, 18/11/2002

A Etiòpia es moren primer les vaques,
després les cabres i a continuació les
persones
EL PAÍS, 6/12/2002

Es possible que 11 milions de persones morin de fam a Etiòpia i a Eritrea; mentre
la política agrària de la UE i dels EE.UU. frena la producció de certs productes
bàsics i la destrucció d' alguns excedents.
EL PERIÓDICO 24/11/2002

7. Per què creus que Etiòpia, anomenada el "graner d'Àfrica", pot arribar a aquesta situació ?

3 . Per

què

hi ha fam a Etiòpia?
Ara ja saps que una de les causes de la fam a Etiòpia és la sequera, però també n'hi ha d'altres. Continua esbrinant quines
són les causes que han portat el país a ser notícia als nostres diaris.

8. Llegeix atentament el següent text i subratlla les causes que consideris que han influit en la
situació que viu, actualment, Etiòpia.
La paradoxa d'Etiòpia és que podria ser el graner de tota Àfrica. Tot i que en els anys 1984 i 2000 ja va patir una forta
sequera, hi ha terres molt fèrtils que produeixen una àmplia varietat de conreus i un dels millors cafès del món, a més de
ser el país africà amb més caps de bestiar. L'ecomonia del país ha patit una forta devallada a causa de la crisi del cafè. Fa
uns mesos un informe oficial assegurava: "La major preocupació del govern per aquest any és l'impacte de la baixada dels
preus del cafè i dels cereals sobre els petits camperols". Segons càlculs de l'executiu, prop de 15 milions de famílies depenen
d'aquest conreu per a la seva supervivència, però el preu aquest any ha caigut en picat. Les implacables lleis del comerç
internacional han precipitat la pobresa.
Berahanu Nega, director de l'Institut d'Investigació de Política Econòmica d'Etiòpia, opina que "si la sequera ha estat el
detonant d'aquesta crisi alimentària, la pobresa és la veritable causa, i aquesta està molt relacionada amb la política agrària
del país".
"La manca d'inversions en el desenvolupament del sector agrari, un govern debilitat per la caiguda del preu del cafè i pel
pagament del deute extern han deixat Etiòpia en una situació de total vulnerabilitat", comenta Diana Casellas, cooperant
d'Intermón Oxfam a Etiòpia.

9. Et presentem diferents comentaris de persones etiops. Relaciona cada testimoni amb un dels
conceptes següents:
1. Necessitats bàsiques
no cobertes

2. Manca
d´infraestructura
agrària

"Des del juliol només ha plogut dos dies"
explica Tshoma Abera, camperol etiop.
"El bestiar gairebé no veu aigua i està prim i feble. Totes les famílies intentem vendre’l
per aconseguir més diners i poder comprar cereals per menjar.
Asiya Ali, ramadera afar.
"El govern no té mitjans per afrontar sol aquesta crisi".
Meies Zenawi, primer ministre etíop.

3. Govern
debilitat

4. Sequera

5. Deute
extern

6. Caiguda del preu
del cafè

“El deute extern a la dècada dels 80 era de 1800 milions de dòlars, avui és de 5600
milions de dòlars".
Berahanu Nega, director de l'Institut d'Investigació de Política Econòmica d'Etiòpia
"Com que hem de vendre el cafè més barat, nosaltres ja no podem comprar roba, ni
fècules,... tampoc no podem pagar les despeses mèdiques ni enviar els nostres fills a
l'escola. Molts ens hem vist obligats a vendre els bous i les cabres a baix preu. Tots
intentem sobreviure menjant el blat de moro que collim".
Petits productors de cafè etiops.
"A més pobresa, menys diners per invertir en la terra, en llavors, en sistemes de regadiu
i, per tant, pitjors collites".
Kelil Golie, cap de l'oficina de Desenvolupament Rural.

Ja coneixes algunes de les causes que generen la fam a Etiòpia, així com alguns dels efectes que té sobre la població.

10.Imagina't ara que vius a Etiòpia i ets un dels següents personatges. Intenta posar-te al seu lloc
i decideix què és el que tu faries.
Situació 1: Família de camperols
Sou una família que disposeu d’un petit tros de terra on planteu blat de moro. A més, també teniu
10 vaques. Aquest any no ha plogut i, per tant, la collita ha estat molt dolenta. Això ha comportat
un augment del preu del blat de moro al mercat on aneu a comprar i vendre.
- Quines opcions tens? (Pensa que totes les famílies de les diferents comunitats de la zona estan
en la mateixa situació)
Situació 2: Petits productors de cafè
Sou una família que produïu cafè per vendre, i dediqueu una petita part del terreny l’ agricultura
de subsistència (bàsicament blat de moro). Des de fa un temps, cada any que passa l'empresa
que us compra el cafè us dóna menys diners per la mateixa quantitat. Abans, amb els guanys
podieu pagar l'escola dels vostres fills i filles (en teniu 5), la roba, i altres aliments. Aquest any
el preu del cafè ha estat tan baix que no us arriba per a cobrir totes les despeses.
- Què podeu fer?
Situació 3: Govern etíop
Sou membres de l'actual govern etíop. Un govern empobrit que no disposa de prou diners per
poder-los invertir en la construcció de pous, carreteres, escoles, hospitals... Els vostres ingressos
depenen bàsicament de l'exportació del cafè, però el preu d'aquest producte ha baixat en picat
en els darrers 5 anys. A més, heu anat demanant crèdits importants a d'altres països més rics i,
és clar, cada any us veieu obligats a pagar el deute amb interessos inclosos. Encara deveu al Banc
Mundial els crèdits de fa 5 anys. Ara, la població del vostre país està patint les conseqüències
d'un any de males collites.
- Què podeu fer per resoldre l'actual problema?
- Quines polítiques podeu desenvolupar cara al futur?

11. Torna't a mirar l'activitat 7 i respon de nou. Què és el que ara canviaries?

4 . Qui

ajuda a qui?
12. Comenteu cadascuna d'aquestes afirmacions i extraieu-ne conclusions.

Si els països empobrits del Tercer de Món deixessin de pagar el deute
extern als països rics, podrien invertir aquests diners en desenvolupament
del sector agrari, i necessitats bàsiques.

Les lleis del comerç internacional afavoreixen els països rics. El Nord es
protegeix de la competència que podrien representar els productes
manufacturats i agrícoles del Sud, més barats que els seus, mentre que
els productes del Nord invaeixen els mercats del Sud.

Gràcies a la pressió social, la multinacional Nestlé ha accedit a arribar a
un acord amb el govern etíop. Nestlé reduirà el cobrament pendent de 6
milions de dòlars a 1'5 milions de dòlars, amb el compromís de l'empresa
de reinvertir-lo en programes de lluita contra la fam.

Els països del Sud envien als països del Nord en concepte de pagament
del deute extern , 4'4 vegades més que tota l' "ajuda" que el Nord dedica
al Sud.

