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ERADICAR LA FAM 
ESTÀ A L’ABAST DE 
LES NOSTRES MANS 
Governs, empreses i ciutadans hi tenim molt a dir 
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RESUM  

L’objectiu de reduir a la meitat la fam al món l’any 2015 no es complirà. 
Els progressos en aquest camp han estat decebedors, i hi ha un alt risc 
avui que es perdi el que s’ha aconseguit i que empitjori la situació 
alimentària de la població mundial.  

El continent africà es queda ressagat; els més pobres, les dones, els 
nens i les comunitats que viuen en zones exposades a desastres 
naturals pateixen aquest flagell en primer terme. Des de fa cinc anys, 
una crisi econòmica, social i ambiental ha mostrat com és de fràgil, injust 
i insostenible el nostre sistema alimentari. Això es deu a polítiques que 
han afavorit uns preus dels aliments volàtils i creixents, no han frenat el 
canvi climàtic, han generat conflictes per accedir als recursos naturals o 
un model d’inversió a gran escala que oblida el petit productor i el 
desenvolupament rural. A Espanya la fam també s’ha fet visible, com a 
conseqüència de la crisi econòmica i d’unes polítiques d’austeritat que 
han portat més pobresa, més exclusió social i més desigualtat. 

Malgrat tot, eradicar la fam està a l’abast de les nostres mans. És un 
problema global, amb causes comunes i solucions globals, que 
necessita una mobilització de tots i totes. Els governs, les empreses i els 
ciutadans hi tenim alguna cosa a dir. 
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INTRODUCCIÓ 

En el nostre dia a dia els aliments estan presents. Alimentar-se és una 
acció vital, és un dret humà i també hauria de ser una visió compartida. 
A qualsevol lloc del món, els aliments tenen el poder de canviar la vida 
de les persones. Ens permeten mantenir una vida sana i activa i 
determinen en gran manera el nostre futur. Al mateix temps, la forma en 
què produïm i consumim aliments augmenta la inequitat i malbarata els 
recursos naturals –les terres fèrtils, el clima, l’aigua potable– que 
necessitem per viure. 

A l’altra cara de la moneda hi ha la fam, la pobresa i l’exclusió i les 
notícies sobre sequeres, pèrdues de collites i mitjans de subsistència, les 
crisis alimentàries o conflictes per l’accés als recursos productius. Totes 
elles imatges de desolació que apareixen amb una certa regularitat en 
els mitjans de comunicació, mostrant rostres de dones, nenes i nens, 
persones grans, començant per les famílies més vulnerables que viuen 
sempre al límit.  

Salvant les diferències, la fam també és als nostres barris i ciutats. És 
una realitat cada dia més real i visible des que es va desencadenar la 
crisi econòmica i financera i es van aplicar severes polítiques 
d’austeritat, que redueixen els drets socials dels ciutadans més 
vulnerables, generen un augment de la desigualtat i de la pobresa i 
posen en risc el dret a l’alimentació. 

Què és la fam? La fam és l’escassetat o l’accés restringit a una quantitat 
suficient d’aliments i la manca de nutrients essencials i necessaris per al 
desenvolupament dels nens i nenes i la salut de les persones. La fam té 
repercussions en les facultats físiques i mentals de les persones que en 
pateixen. 

Les diferents formes de la fam 

La fam es manifesta de diferents formes. La més greu és la conseqüència 
de la privació continuada de nutrients o la incapacitat d’absorbir-los a 
causa de l’estat de salut (desnutrició, desnutrició aguda, retard en 
l’estatura o en el pes en relació amb l’edat). Una altra forma més silenciosa 
es deu a una ingesta de calories insuficient (fam crònica o subnutrició 
crònica), quantitat que l’Organització Mundial de la Salut estima en 1500-
2500 kcal/dia. Finalment, la malnutrició, la tercera dimensió, és un terme 
que sovint confonem amb els anteriors, que defineix un estat fisiològic que 
inclou un rang més ampli de desequilibris, d’inadequació o d’excés de 
nutrients; “inclou tant la desnutrició com la sobrealimentació, així com les 
deficiències de micronutrients” 1.  

Segons les dades més recents publicades per les Nacions Unides, 842 
milions de persones pateixen fam crònica al món, 827 milions dels quals 
en països en desenvolupament. Bastant més que el total de la població 
europea. O, el que és el mateix, en el període 2011-2013 una de cada 
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vuit persones pateix fam crònica;2 aquesta xifra s’incrementa al 
continent africà a una de cada cinc, aproximadament.3 És, sens dubte, 
un dels pitjors flagells del nostre temps. Els nens i nenes, és a dir les 
generacions de demà, són els més afectats: un de cada quatre nens 
més petits de cinc anys pateix desnutrició crònica.4 De les 7,6 
milions de morts de nens menors de cinc anys que es registren cada 
any, la tercera part està relacionada amb la desnutrició,5 és a dir 2,6 
milions de nens moren cada any: 7.100 nens al dia o 296 nens i nenes 
cada hora.6 

Quins efectes té? La fam no és contagiosa, però a les regions més 
pobres es transmet de generació en generació. L’estat de la mare durant 
l’embaràs, les cures i la nutrició durant els primers mil dies del 
desenvolupament del seu nadó poden portar a un creixement adequat o 
a greus seqüeles i limitacions per a tota la seva vida. És un cercle viciós 
que s’alça com una gran barrera que impedeix el desenvolupament futur 
d’una persona i de tot un país. Dit d’una altra manera: “Nens sense 
opcions es converteixen en adults sense opcions, que al mateix temps 
tenen grans dificultats per fer progressar els seus propis fills”.7 No 
solament suposa una vulneració dels drets humans i una cruel injustícia, 
sinó que també suposa una immensa càrrega per als països que en 
pateixen, que seran menys saludables i productius en el futur:8 amb 
fam, no hi ha futur. 

Alguns estudis mostren que els ingressos futurs d’un nen amb 
malnutrició durant un període prolongat de temps es redueixen en un 
20% (podent assolir fins a un 66%).9 Si s’extrapola globalment, aquests 
nivells de malnutrició podrien significar un cost equivalent a 125.000 
milions de dòlars quan aquests nens arribin a l’edat adulta el 2030.10 La 
fam és alhora causa i conseqüència de la pobresa11. 

La fam no és 
contagiosa, però a les 
regions més pobres 
es transmet de 
generació en 
generació (…) És com 
una gran barrera que 
impedeix el 
desenvolupament 
futur d’una persona i 
de tot un país. 
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1. EL PROBLEMA DE LA 
FAM 

Avui sabem que la fam és evitable. Només fa falta decisió política i 
consciència ciutadana per assolir aquest objectiu. Tot i així, malbaratem 
uns recursos naturals finits, hem creat unes normes internacionals 
injustes i molta gent queda exclosa del desenvolupament, cada dia més 
exposada a sequeres, inundacions o fortes pujades de preus. Si no 
canviem res, correm el risc de perpetuar i agreujar el problema de la 
fam, quan el 2050 el nostre planeta arribi als 9.000 milions d’habitants.  

En xifres globals, la fam no s’aguditza. Els esforços fets per molts 
governs i la comunitat internacional han donat els seus fruits i a molts 
països s’han fet importants progressos. Globalment, el nombre de 
dones, homes, nens i nenes que passen gana s’ha anat reduint des del 
1990 i ha passat de 1.015 a 842 milions, una disminució del 17 per 
cent12. 
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Però aquests avenços són infinitament lents. Ja sabem que globalment 
serà impossible assolir l’objectiu fixat en la Cimera Mundial de 
l’Alimentació del 1996, que era reduir a la meitat el nombre de persones 
que passen gana: 498 milions de persones. Si seguim igual tampoc està 
al nostre abast un objectiu menys ambiciós que es va plantejar l’any 
2000 en els Objectius de desenvolupament del mil·lenni, que preveia la 
reducció a la meitat de la proporció de persones que pateixen 
subnutrició. Si no canviem res, no assolirem cap d’aquestes metes, 
que ja són modestes per elles mateixes. 

 

 

On hi ha fam? El “mapa de la fam” mostra que una gran part d’aquestes 
persones, 552 milions en total, són a la regió d’Àsia Pacífic (13,5 per 
cent de la seva població). L’Àfrica subsahariana presenta la pitjor 
situació en proporció de la població: la fam afecta 223 milions de 
persones, un augment del 29% des del 1990. Això significa que al 
subcontinent una de cada quatre persones pateix subnutrició, malgrat els 
avenços registrats en les últimes dues dècades (de 32,7 a 24,8 per 
cent). A Llatinoamèrica i al Carib són 47 milions de persones, un 7,9 per 
cent de la població.13 

Però les tendències globals i les estadístiques per continents tendeixen a 
amagar els drames de regions en una situació alarmant. I allà el repte és 
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immens i urgent: al Congo, Etiòpia, Moçambic, Tanzània o Haití, on més 
d’un terç de la població pateix fam, o a Burundi, Eritrea, on la proporció 
arriba a més de la meitat.14 Sense oblidar aquells països dels quals no 
disposem de dades fiables, com ara la República Democràtica del 
Congo, l’Afganistan i Somàlia15. 

 
Font: WFP Hunger Map16 

Qui afecta? 

Els països en desenvolupament: les zones rurals. El 98% de les 
persones que passen gana estan en països en desenvolupament; 
paradoxalment, tres quartes parts viuen en àrees rurals i són petits 
agricultors.17 Altament dependents dels aliments que produeixen per a la 
seva alimentació, en situació gairebé permanent d’inseguretat 
alimentària,18 no tenen fonts alternatives d’ingressos o d’ocupació i són 
molt vulnerables davant les crisis. A això, s’hi ha d’afegir l’escassa 
inversió pública a les zones rurals i el gran desequilibri en el repartiment 
de recursos i de poder. D’altra banda, els nivells d’educació i l’estatus o 
poder relatiu de les dones a les llars i comunitats afecten directament 
l’estat nutricional dels nens; els països amb més problemes de fam 
també són aquells amb més nivells de desigualtat de gènere.19 Segons 
el Programa Mundial d’Aliments, les dones són una mica més de la 
meitat de la població mundial, però representen més del 60% de les 
persones amb fam al món.20 
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Aquesta inseguretat de vegades s’agreuja en l’àmbit domèstic pel 
repartiment desigual dels aliments entre els membres de la família. Les 
dones tenen un paper central en la producció, transformació, 
conservació i comerç d’aliments i representen una àmplia proporció de la 
força de treball agrícola.21 Tendeixen a gastar els seus ingressos en el 
benestar de les seves famílies (incloent-hi els aliments més nutritius) que 
els homes. Però en alguns països la tradició exigeix que les dones 
mengin les últimes, després dels nens i els homes.  

 

A Espanya: les famílies afectades per la crisi i les polítiques 
d’austeritat. Al nostre país, un de cada quatre espanyols està en 
situació de pobresa i risc d’exclusió.22 Les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística mostren que un 3 per cent dels espanyols viuen amb 
carències alimentàries (proteïna animal), un 3,5 per cent en el cas dels 
més grans de 65 anys.23 El 2011, una enquesta efectuada per Oxfam 
indicava que el 46 per cent de les famílies havien modificat els seus 
hàbits alimentaris a conseqüència de la crisi econòmica24 i UNICEF 
alertava que un 44,5 per cent dels nens de 6 a 9 anys a Espanya tenien 
problemes d’obesitat o sobrepès,25 característiques que es relacionen 
amb una dieta barata i insana.  

La crisi econòmica té greus impactes en la pobresa i la desigualtat, i 
s’observa, malgrat les escasses dades, un deteriorament de la seguretat 
alimentària. La Comunitat de les Canàries calcula que 12.000 nens es 
van donar de baixa dels menjadors escolars.26 A Catalunya, segons la 
Creu Roja Espanyola, el 38 per cent de les famílies en situació de 
vulnerabilitat no poden pagar aquest servei.27 De fet, el defensor del 
poble de Catalunya alertava sobre la xifra de 50.000 nens catalans amb 
carències alimentàries el 2011 i 751 nens tractats amb símptomes de 
desnutrició durant els sis primers mesos del 2013.28 

Això ha provocat un augment ràpid de les ajudes alimentàries a través 
del Pla Europeu d’ajuda a les persones més necessitades, a través dels 
Bancs d’Aliments i de les organitzacions socials. Entre el 2007 i el 2013, 
gairebé s’ha duplicat l’assignació econòmica: de 50,3 milions d’euros i 
menys de 890.000 beneficiaris el 2007 a 85,6 milions d’euros destinats a 
cobrir les necessitats de més de 2 milions de persones el 2013.29 I això 
no és més que una part: alguns analistes estimen que el 2012 més de la 
meitat dels aliments els van proporcionar empreses privades i 
particulars.30 

 

El sistema alimentari és injust, disfuncional i profundament 
desigual 

El progrés per reduir la fam és lent, però a més a més els avenços 
assolits es podrien revertir per la pressió que exerceix la demanda 
sobre uns recursos limitats i amenaçats i perquè els pobres no poden 
accedir als aliments. El senyal d’avís va venir amb la crisi dels preus de 
les primeres matèries agrícoles el 2007-2008, que va comportar 
protestes a 61 països i disturbis i manifestacions a 2331 més, i aquesta 

El progrés per reduir 
la fam és lent, però a 
més els avenços 
assolits podrien 
revertir  
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no ha estat l’única alarma. La crisi va tenir greus efectes en la 
malnutrició i va resultar en una desigualtat encara més gran, amb un 
cost especialment alt entre les famílies més empobrides.32 

La fam és abans que res política. Està lligada a uns patrons de 
producció i consum desiguals i insostenibles, a una distribució injusta 
dels recursos i a unes relacions de poder distorsionades. És evident, el 
sistema alimentari global està trencat.33 Construït per i a favor d’una elit 
que vol continuar generant colossals beneficis, concentra alhora 
recursos i poder. Entre ells, hi ha, per exemple, els fons de pensions i 
fons sobirans que especulen amb els preus dels aliments, les empreses 
transnacionals del sector agroalimentari que controlen els mercats i les 
seves regles en diferents punts de la cadena alimentària, les companyies 
energètiques que competeixen pels recursos naturals i les primeres 
matèries agrícoles per a la producció de biocombustibles.34 I cap d’elles 
en ret comptes. Els governs han jugat aquest joc i han fomentat l’statu 
quo. 

Davant d’aquest sistema alimentari injust, els estats són jurídicament 
els responsables de garantir el dret a l’alimentació. Han signat i 
ratificat la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte 
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals i altres 
instruments internacionals, que els obliguen jurídicament a respectar, 
protegir i facilitar l’accés a l’alimentació adequada dels ciutadans. Tot i 
així, a la majoria de països no hi ha marcs legals, ni polítiques ni 
recursos adequats. Els governs han preferit mantenir un statu quo que 
afavoreix uns pocs enfront de l’interès general. A més dels estats, les 
organitzacions, la ciutadania i les empreses també tenen responsabilitats 
a l’hora de respectar, defensar i promoure els drets humans.  
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2. QUINES SÓN LES 
PRINCIPALS CAUSES DE 
LA FAM? 

Los lentos e insuficientes logros alcanzados en la lucha contra el 
hambre peligran. Els lents i insuficients èxits assolits en la lluita 
contra la fam perillen. Si no abordem les causes per canviar el sistema 
alimentari, amb voluntat política i implicació ciutadana, correm el risc de 
revertir aquests resultats i comprometre el futur de milions de persones a 
tot el món. 

 

L’agricultura a petita escala, oblidada 

Un total de 500 milions de petits agricultors de països en via de 
desenvolupament proporcionen aliments a gairebé dos mil milions de 
persones, prop d’un terç de la humanitat. Malgrat això, durant les tres 
darreres dècades, els governs dels països en desenvolupament han 
deixat d’invertir en el sector agropecuari i el desenvolupament rural, per 
les polítiques d’ajust estructural i les ajudes dels països més rics als 
seus sectors agrícoles amb les quals no podien competir.35 Avui, només 
deu països africans dels 54 que integren la Unió Africana compleixen el 
compromís assumit fa deu anys de destinar el 10 per cent dels seus 
pressupostos nacionals a l’agricultura, una promesa que és necessari 
recordar i revitalitzar. 

També l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) total destinada a 
l’agricultura va caure del 20,4 al 3,7 per cent36 durant les tres darreres 
dècades. Hi va haver un intent de revitalitzar l’ajuda a la seguretat 
alimentària i nutricional, però les promeses del G8 el 2009 de dedicar 
22.000 milions de dòlars en tres anys només es van complir parcialment 
i no han estat ampliades més enllà d’aquest període, seguint la 
tendència generalitzada de la caiguda de l’AOD. A Espanya, les 
retallades acumulades de l’ajuda han arribat a més del 70 per cent des 
del 2010. 

Per poder alimentar el món el 2050 serà necessari incrementar la 
producció en un 70 per cent37 i, sobretot, serà necessari produir millor. 
La demanda d’aliments s’incrementa perquè creix la població i perquè 
canvien els hàbits de consum als països emergents. Al mateix temps 
l’agricultura industrial moderna ha mostrat els seus límits i els rendiments 
agrícoles s’han estancat. Però es pot desenvolupar el gran potencial que 
representa l’augment dels rendiments de l’agricultura a petita escala. 
Això ajudaria a fer que milions de famílies sortissin de la pobresa i 
deixessin de passar gana, i permetria produir prou aliments de manera 
sostenible. 

Durant les tres 
darreres dècades, els 
governs dels països 
en desenvolupament 
han deixat d'invertir 
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agropecuari i el 
desenvolupament 
rural 
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La lluita pels recursos i per l’accés als mercats   

Per respondre a aquesta demanda, disposem d’uns recursos cada 
vegada més escassos i espremuts per la degradació ecològica, el 
segrest de carboni, la producció de fusta, els biocombustibles i els 
conreus no alimentaris. La quantitat de terra conreable per persona està 
disminuint, havent-se reduït gairebé a la meitat des del 1960.38 L’aigua 
és fins i tot més escassa que la terra, i el 2030, s’espera que la demanda 
hagi augmentat en un 30 per cent.39 Les dones, malgrat tenir un paper 
central en l’economia familiar i la seva seguretat alimentària, compten 
amb un accés encara més limitat a recursos i a oportunitats. 

El més terrible és que la competició pels recursos naturals està 
beneficiant en gran manera els grans inversors privats i estatals. A més 
a més, està generant violència, conflictes socials i ha provocat la mort de 
camperols i camperoles que lluiten pels seus drets. L’agricultura a petita 
escala i en particular les dones són les principals perdedores. Entre el 
2000 i el 2010, les compres o arrendaments de terres per inversors 
estrangers en països en desenvolupament es van accelerar i 
representen una superfície equivalent a vuit vegades la grandària del 
Regne Unit, que podria produir prou aliments per cobrir les necessitats 
de mil milions de persones.40 Moltes es queden ermes, és a dir es 
compren per especular amb elles o per obtenir-ne primera matèria per a 
l’exportació, en molts casos per a la producció de biocombustibles.41 
Però la Unió Europea segueix amb dubtes sobre si l’ús de conreus 
d’aliments per a la producció d’energia té impacte en la seguretat 
alimentària i la pobresa i no modifica la seva normativa d’energies 
renovables.  

De la mateixa manera, un grapat d’empreses han pres el control dels 
diferents punts de la cadena agroalimentària, tant en les vendes 
mundials de la indústria de llavors (quatre empreses dominen prop del 
50% del mercat: Dupont, Monsanto, Syngenta i Limagrain), com del 
mercat de cereals (concentrat en un 90 per cent en mans de Cargill, 
Bunge i ADM) com també dels detallistes (sent Wall Mart la primera en 
vendes, amb 446.950 milions de dòlars el 2012). En realitat, veiem que 
uns pocs centenars d’empreses controlen el 70 per cent de les decisions 
i d’aquesta manera extreuen una gran part del valor de la cadena i 
decideixen sobre els costos i riscos que “s’aboquen en cascada sobre 
els participants més febles”.42 Finalment, tenen molt poder d’influència 
en les classes polítiques. 

 

L’amenaça del canvi climàtic 

Un altre risc imminent de retrocés en la lluita contra la fam és pels 
efectes del canvi climàtic, que afecta en primer lloc els més pobres, tot i 
que principalment el generen els més rics. Si no es reverteix la tendència 
a l’alça dels gasos d’efecte hivernacle, s’espera que els preus dels 
aliments bàsics (blat de moro, blat, arròs) es disparin durant els pròxims 
vint anys. Les anàlisis suggereixen que el nombre de persones en risc 
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de passar gana podria augmentar entre un 10 i un 20 per cent, i la 
malnutrició infantil podria ser un 20 per cent més elevada que en un món 
sense canvi climàtic.43 I els governs continuen mirant cap a una altra 
banda. 

L’escalfament global està afectant la freqüència i intensitat de fenòmens 
meteorològics extrems (onades de calor, sequeres, inundacions…) que 
al mateix temps arruïnen collites, comporten grans puges en els preus 
dels aliments i crisis alimentàries tan dramàtiques com les de la Banya 
d’Àfrica el 2011 o del Sahel el 2012. També modifica els patrons de 
pluges i torna les estacions més erràtiques, amb més riscos per als 
agricultors, que no saben quan sembrar, conrear o collir. Finalment, 
afecta els rendiments agrícoles, sobretot a l’Àfrica subsahariana, on 
podrien caure fins a un 20 i 30 per cent el 2080, un 50 per cent a països 
com el Sudan i el Senegal.44 

 

Crisis alimentàries i vulnerabilitat 

Fins a tres pujades en els preus dels aliments en cinc anys han tingut 
dramàtiques conseqüències en la vida de milions de persones. El 2008 
la crisi va empènyer a la pobresa prop de 100 milions de persones i va 
augmentar en un 8 per cent el nombre de persones desnodrides a 
l’Àfrica. Però fins avui, pocs o cap han estat els canvis per frenar 
l’especulació excessiva amb preus d’aliments. 

Els riscos de desastres o crisis augmenten i els més perjudicats per la 
fragilitat del sistema són els països amb una gran població de dones i 
homes vivint en condicions de pobresa i dependents de la importació 
d’aliments. Sense oblidar les llars pobres, que destinen fins al 75 per 
cent dels seus ingressos a l’alimentació, la qual cosa fa que siguin molt 
vulnerables als canvis sobtats de preus. I que amb tot això només el 20 
per cent de les persones al món tenen accés a protecció social d’alguna 
mena.45  

Les crisis soscaven, fan entrebancar i desviar el desenvolupament i la 
lluita contra la fam i la pobresa. Les lliçons apreses de crisis recents 
mostren que és necessària una resposta humanitària ràpida, una bona 
anàlisi de la vulnerabilitat, una millor coordinació entre tots els actors i 
l’enfortiment de les capacitats d’actors locals i nacionals davant de futurs 
i inevitables xocs externs.46 

 

I a Espanya?  

A Espanya també l’afecten el canvi climàtic i la degradació ambiental. A 
més a més, el model de creixement ha portat a la pèrdua del pes relatiu 
del sector agrícola en el conjunt productiu, a una concentració cada cop 
més gran del sector agroalimentari i de distribució, a una forta 
dependència de les importacions i, per tant, dels preus internacionals de 
primera matèria i energia. Per consegüent, a una vulnerabilitat més gran, 
una vegada instal·lats en la crisi. 

L'escalfament global 
provoca 
esdeveniments 
meteorològics 
extrems que arruïnen 
collites, puges en els 
preus dels aliments i 
crisis alimentàries 
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Al sistema alimentari mundial se sumen els efectes de la crisi 
econòmica. Amb la crisi i les mesures d’austeritat creixen la pobresa i la 
desigualtat. A Espanya el percentatge de persones en situació de 
pobresa o risc d’exclusió ha augmentat d’un 23 per cent el 2008 a un 27 
per cent a finals del 2012, a causa dels alts nivells d’atur, les pujades 
d’impostos, les rebaixes salarials i l’augment de l’ocupació precària.47 I 
les retallades en la despesa pública en sanitat, educació i protecció 
social deixen moltes famílies en una situació de vulnerabilitat que 
impacta directament en la seva alimentació. 
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3. ¿ QUÈ ES POT FER 
DAVANT DEL PROBLEMA 
DE LA FAM? 

Si el sistema és injust, desigual i està fallant a la gent, hem de canviar el 
rumb fent costat a la majoria i afrontant alguns polítics i elits 
empresarials que defensen l’statu quo. Què es pot fer? El repte és 
triple: produir i consumir de manera més sostenible, reduir les 
desigualtats a l’accés als recursos i les decisions i disminuir la 
vulnerabilitat davant el canvi climàtic i la volatilitat dels preus dels 
aliments. Amb especial atenció a les necessitats més immediates, 
mentre es promouen canvis de llarg abast. 

 

Mobilitzar la ciutadania i convèncer governs 

Amb una ciutadania activa, informada i conscient, es pot transformar el 
món. Des del 2011, la campanya CREIX d’Oxfam es va llançar perquè 
els milers de milions de persones que consumim aliments i els mil 
milions de dones i homes que els produeixen comparteixin solucions 
perquè tots tinguem prou aliments. Es dirigeix a la ciutadania, als 
governs, a nens i nenes, a experts, a comunicadors i líders d’opinió… El 
repte que planteja és conrear, compartir i viure millor.  

Desenes d’organitzacions i moviments socials de més de 50 països 
s’han sumat a la campanya, que es dirigeix simultàniament als espais 
globals de decisió –les cimeres, les institucions internacionals, els espais 
regionals, i els àmbits nacionals i locals, en els quals donem suport a les 
lluites més pròximes i visibles. Per exemple, perquè els governs 
inverteixin en la producció a petita escala i, així, en la lluita contra la fam 
i la pobresa. A l’Àfrica de l’Oest, la campanya On és el meu 10 per cent? 
recorda als caps d’estat el seu compromís i exigeix pressupostos 
nacionals per a la petita agricultura i les dones productores. En el Comitè 
de Seguretat Alimentària Mundial, el G8 o el G20, defensem unes 
polítiques d’inversió responsable que anteposin els sistemes locals i 
sostenibles de producció d’aliments als interessos de les grans 
corporacions de la indústria agroalimentària. 

 Una societat civil informada, organitzada i apoderada aconsegueix 
grans canvis. Amb els seus aliats, Oxfam ha pogut introduir amb força 
el debat global sobre l’accés a la terra al si del Banc Mundial, on es 
financen i defineixen les polítiques de tinença de la terra aplicades per 
les institucions financeres multilaterals, els inversors públics i privats. Si 
a més a més s’aconsegueix mobilitzar la ciutadania global, s’obtenen 
grans canvis com recentment a la vall de Polochic a Guatemala, on 
comunitats expulsades violentament de les seves terres han fet realitat 
que el govern els entregui terres on poder viure i conrear aliments bàsics 

Amb una ciutadania 
activa, informada i 
conscient, es pot 
transformar el món 
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en lloc de bioetanol. 

La creació d’un Fons Verd per al Clima que consideri l’adaptació i la 
mitigació del canvi climàtic en un mateix nivell, el focus en les xarxes de 
protecció social per cobrir les necessitats dels més vulnerables 
(inspirades en èxits previs com el del Brasil amb el programa Fam Zero), 
la creació de reserves alimentàries regionals, nacionals i comunitàries o 
la justícia fiscal són només una mostra de les lluites en què treballem per 
aconseguir eradicar la pobresa i la fam. Entre tots i totes, podem 
canviar el sistema: la fam té solució. 

 

Respondre a les crisis alimentàries i garantir els mitjans de vida 

El continent africà és el que més intensament pateix el problema de la 
fam. Més de 18 milions de persones es van veure afectades per la crisi 
alimentària que el Sahel va viure fa un any, crisi causada per la sequera, 
les males collites i la pujada dels preus dels aliments i agreujada pel 
conflicte a Mali. La resposta humanitària d’Oxfam en la crisi del Sahel va 
arribar a més d’un milió de persones en un any i l’organització continua 
donant suport a comunitats de Mali, Burkina Faso, Mauritània, el 
Senegal, Gàmbia, Níger i el Txad. Els programes van des de la 
distribució d’aliments, les transferències d’efectiu i cupons que donen 
accés a l’ajuda financera, la creació d’horts fins al subministrament 
d’aigua i sanejament i la vigilància de la qualitat de l’aigua potable i la 
promoció de la higiene. 

 

L’exemple de Burkina Faso: aliments amb poder 

A Burkina Faso, una quarta part de la població se’n va a dormir cada dia 
amb gana malgrat que l’agricultura és la principal font de riquesa i dóna 
feina al 86% de la població activa. Situat a la franja saheliana, el 2012, 
prop de dos milions de persones van ser afectades per la crisi alimentària. 
És un dels països més pobres del planeta (el 5è començant per la cua)48 
amb més d’un 40 per cent de pobresa extrema, fràgil des del punt de vista 
agroecològic i actualment acull, a més a més, refugiats de Mali en diferents 
camps. A Burkina Faso, és essencial augmentar la quantitat i qualitat de la 
inversió en l’agricultura a petita escala i crear reserves d’aliments a escala 
local i nacional, programes de protecció social i de prevenció i tractament 
de la desnutrició. 

És especialment important afavorir l’accés de les dones a la terra, al crèdit 
i a la tecnologia de manera que puguin produir aliments per a consum 
propi i per generar beneficis. Oxfam porta a terme projectes per millorar la 
producció, transformació i comercialització de productes locals i per enfortir 
les capacitats de les organitzacions, cooperatives o grups de dones. 

Aquests esforços estan donant els seus fruits. L’arròs produït i processat al 
país, per exemple, s’ha convertit en una aposta estratègica del govern, 
gràcies a la pressió de la societat civil en la qual participem amb la 
campanya Comerç amb justícia. El programa d’Oxfam està destinat a 
incrementar la productivitat i el volum d’arròs i, d’altra banda, a donar 
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suport a les dones transformadores de l’arròs. Avui, les dones de la Unió 
Nacional de Transformadores d’Arròs (UNERIZ) produeixen un arròs de 
qualitat que, gràcies al processament emprat (l’arròs és precuit al vapor), 
conserva tot el seu valor nutritiu i és altament rendible. El programa 
millora les vides de famílies i comunitats i participa en la reducció 
dels nivells de pobresa i de desigualtat de gènere, gràcies, per 
exemple, a l’escolarització de les nenes. 

 

Consumir de manera responsable i participar en xarxes de comerç 
just 

Els consumidors i les consumidores tenim molt poder a l’hora 
d’aconseguir un futur alimentari més just. Els aliments que consumim 
formen part d’aquest sistema alimentari i en gestos com comprar, obrir la 
nevera o el rebost, o llençar aliments a les escombraries, el podem 
canviar. Un primer pas que proposa el Repte CREIX49 és consumir de 
forma responsable: estalviar aliments (tenint en compte que un terç dels 
aliments que es produeixen per menjar es malbaraten entre l’explotació 
agrícola i el plat), comprar aliments de temporada i cuinar 
assenyadament (gastant així menys energia) i menjar menys carn (la 
cria de bestiar genera més emissions de gasos d’efecte hivernacle i 
necessita més terra i més aigua). 

Les deu grans companyies d’aliments i begudes del món tenen molt 
poder, no solament en la forma en què produeixen, també exerceixen 
aquest poder sobre les empreses de la seva cadena de 
subministrament. I cap empresa és prou gran per no escoltar els seus 
clients. Podem fer que millorin les seves polítiques i pràctiques. Amb la 
iniciativa Rere la marca analitzem i comparem els impactes socials i 
ambientals de cadascuna d’elles. I entre tots hem aconseguit grans 
canvis. Coca-Cola, la gegant mundial dels refrescos, la principal 
compradora mundial de sucre, l’empresa que és coneguda pel 92 per 
cent de la població mundial, ens ha escoltat i ha declarat públicament 
tolerància zero amb l’acaparament de terres. També es va aconseguir 
que Mars, Mondelez i Nestlé actuessin a favor de les dones productores 
de cacau i es comprometessin a millorar les seves polítiques d’igualtat 
de gènere.50 

Finalment, consumir productes de comerç just és fer-ho basant-se en 
criteris d’igualtat, transparència, és a dir millorant les condicions de vida 
dels productors i productores dels països del Sud i comunicant als 
consumidors i a les consumidores finals que els productes que 
adquireixen han estat elaborats en condicions dignes. 

 

Frenar l’avançament de la desigualtat i blindar els drets socials a 
Espanya 

Les mesures d’austeritat i l’especulació sobre el deute porten Espanya a 
una perillosa espiral: més crisi, més pobresa i més desigualtat. Una 
situació semblant es va viure a l’Amèrica Llatina i l’Àsia a partir dels 
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vuitanta. Aleshores vam veure com el model d’austeritat basat en la 
reducció del dèficit i el sanejament de la banca no genera creixement i 
ambdues regions van trigar entre 15 i 25 anys a recuperar els nivells de 
pobresa anteriors a la crisi. A Espanya es podria trigar dues o tres 
dècades per recuperar els nivells del 2008.51 

Si no es canvia l’actual assignació dels recursos i el repartiment dels 
esforços, la pobresa, l’exclusió social i les dificultats de moltes persones 
per accedir a una alimentació equilibrada es podrien incrementar. Es pot 
sortir de la crisi protegint els més vulnerables, amb un compromís polític 
amb les polítiques socials, crucials per a la recuperació i enfortint la 
democràcia per consolidar els canvis.  
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4. CONCLUSIONS I 
RECOMANACIONS 

Sabem que la fam és evitable i que, si no canviem res, no assolirem les 
metes de reducció de la fam que ens vam fixar fa quinze anys (que ens 
semblen poc ambicioses perquè el repte futur hauria de ser eradicar la 
fam). A més a més, comprometrem el desenvolupament de molts milions 
de persones, i els avenços en la lluita contra la fam aconseguits fins ara 
amenacen de revertir. Augmenta la pressió d’una demanda creixent 
sobre uns recursos limitats i amenaçats, i els pobres cada vegada tenen 
més dificultats per accedir als aliments. El sistema alimentari està 
trencat, ha entrat en una crisi que s’ha fet més visible durant els últims 
cinc anys. Una crisi econòmica, social i ambiental que ja no nega ningú. 
Una crisi que afecta tot el món i castiga especialment els països més 
empobrits, les poblacions rurals, els que viuen en situació de pobresa i 
vulnerabilitat i les dones i els nens. I que ens deixa unes perspectives de 
futur preocupants. 

Eradicar la fam requereix una multiplicitat d’accions. Els aliments no són 
com qualsevol altre bé, no pot ser objecte d’especulació: l’alimentació i la 
producció de biocombustibles no poden entrar en competició. Els estats 
han d’assumir la seva responsabilitat i dissenyar polítiques que 
modifiquin el rumb actual. Des d’una aposta per la inversió pública en 
l’agricultura a petita escala i pels sistemes locals de producció 
d’aliments, un compromís ambiciós amb la lluita contra el canvi climàtic i 
contra la degradació mediambiental que no estigui condicionat per 
criteris econòmics. Fins a polítiques redistributives, que inclouen la 
promesa de lluitar contra la pobresa al món, d’invertir en polítiques 
socials i de reforçar la protecció social perquè els més pobres puguin 
cobrir les seves necessitats bàsiques com ara polítiques recaptatòries 
justes, posant fi, per exemple, a l’evasió i l’elusió fiscal. 

Es necessita una nova governança internacional amb regles més justes, 
més transparents i democràtiques per a un govern global per l’interès 
comú, que assigni els recursos de manera més eficaç. És a dir un 
govern que no afavoreixi els interessos de les grans corporacions i reguli 
en favor de la majoria. El dret a l’alimentació ha de ser el cor d’aquest 
nou sistema alimentari, amb estratègies integrals de lluita contra la fam, 
marcs legals ambiciosos i l’ús de subsidis, exempcions fiscals que 
afavoreixin una inversió privada on es necessita. Les inversions privades 
sostenibles i respectuoses amb els drets humans poden ser un 
catalitzador per a la innovació, la generació de creixement econòmic 
incloent, la sostenibilitat ambiental i la reducció de la pobresa a països 
en desenvolupament.  

I, finalment, es necessita una ciutadania global conscient i activa, 
compromesa amb els drets humans i l’eradicació de la fam que mostri 
que pot canviar el sistema alimentari pressionant els governs, les 
multinacionals, consumint amb responsabilitat, conscient del poder que 

Eradicar la fam 
requereix una 
multiplicitat 
d’accions. (…) Els 
estats han d’assumir 
la seva 
responsabilitat i 
dissenyar polítiques 
que modifiquin el 
rumb actual 
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exerceix amb decisions quotidianes, i sent solidària amb les causes 
d’altres ciutadanies i societats civils organitzades dels països en 
desenvolupament.  
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