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Mans Unides al costat dels que pateixen fam
L'ONG denuncia que 821 milions de persones que viuen en l'extrema pobresa no
puguin alimentar-se
17 Octubre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mans Unides recorda especialment aquest mes el Dia Mundial de l’Alimentació (dia 16
octubre) i el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa (17 d’octubre). Dues dates
clau que fan reﬂexionar sobre la injustícia i la privació de drets que viuen els 821 milions de
persones que segueixen passant fam al món.
Segons Waldo Fernández, del Departament d’Estudis i Documentació de Mans Unides, “la
humanitat té avui capacitat de produir aliments més que suﬁcients per als gairebé 7.500
milions d’habitants del planeta. Per això, és més inacceptable que mai el fet que, en un món
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que ha assolit sorprenents nivells de creixement econòmic, mitjans tecnològics i recursos
ﬁnancers, hi hagi centenars de milions de persones que viuen en l’extrema pobresa i
pateixen la seva pitjor expressió: la fam”.

La fam s’incrementa
Segons l’últim informe de la FAO, per tercer any consecutiu, ha pujat el nombre de persones
que pateixen fam al món que ha passat de 805 milions a 821. Aquesta xifra equival al 11%
dels habitants del planeta o la suma de tots els habitants d’Europa i Estats Units.
Aquest últim increment en la xifra de persones que passen fam al món, uns 16 milions més
que l’any anterior, suposen un esperó per al treball d’organitzacions com Mans Unides ja que
la majoria d’aquestes persones viuen als països en desenvolupament d’Àsia, Àfrica i Amèrica
Llatina, en els quals està present la nostra ONG.
“La fam és una realitat complexa que no té una única causa, sinó múltiples. Entre elles cal
destacar les d’ordre macroeconòmic i polític, però també d’altres que fan referència a
comportaments particulars en els països desenvolupats. La mercantilització dels aliments, la
insostenibilitat social i mediambiental de la producció a gran escala i la pèrdua i el
malbaratament d’aliments tenen molt a veure amb la fam al món. Per tant, la fam al món no
es deu només a l’escassetat ni a causes de tipus natural, sinó, fonamentalment, al
comportament humà “, opina Waldo Fernández.
Amb l’objectiu de lluitar contra la fam, la pobresa i les seves causes, Mans Unides destina el
90,1% dels seus despeses a aquest ﬁ. Així, el 2017 va destinar 48.652.692 €, un total de
39.524.002 € (el 85,2%) a la realització de 570 projectes de cooperació al desenvolupament i
2.324.818 € (el 4,9%) a activitats de sensibilització a Espanya.

Trobada internacional sobre el dret a l’alimentació a Dakar
Per tractar la qüestió de la fam i concretament, abordar les diﬁcultats existents per
aconseguir el Dret a l’Alimentació a l’Àfrica, Mans Unides ha organitzat a Dakar (Senegal) la
seva II Trobada Internacional sobre el Dret a l’Alimentació amb socis locals de l’Àfrica
francòfona que tindrà lloc del 27 al 31 d’octubre. A Dakar assistiran 11 representants d’altres
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tantes organitzacions amb què Mans Unides treballa en sis països francòfons d’Àfrica,
concretament República Democràtica del Congo, Camerun, Marroc, Mauritània, Burkina Faso
i Senegal i una representant de RAPDA (Xarxa Africana pel Dret a l’Alimentació).
Durant quatre jornades, els assistents compartiran l’anàlisi sobre la realitat de la fam i la
inseguretat alimentària i nutricional en el continent africà i identiﬁcaran els principals reptes
a la regió per garantir el Dret a l’Alimentació. A més, s’estudiarà com facilitar i promoure
l’aprenentatge mutu a partir de les estratègies i actuacions dels socis locals i de Mans Unides
en el seu treball pel Dret a l’Alimentació.
Finalment, la Trobada treballarà les maneres d’estrènyer els llaços de col·laboració i treball
conjunt entre Mans Unides i els seus socis locals, i entre els mateixos socis locals, en l’àmbit
dels projectes de desenvolupament integral, l’educació per al desenvolupament, la
comunicació i la incidència política, per afavorir avenços en el Dret a l’Alimentació.
Aquesta trobada, segona d’aquestes característiques que organitza l’ONG després del que va
tenir lloc a Lima (Perú) el 2016, forma part de l’estratègia de treball especíﬁca de
l’organització en la seva lluita contra la fam i té com a objectiu analitzar, al costat dels seus
socis locals, l’evolució i eﬁcàcia del treball en els projectes de cooperació al
desenvolupament.

Especial a la web de Mans Unides
Mans Unides ha creat un espai especial a la seva pàgina web
(http://bit.ly/especialalimentacion) amb informació essencial i didàctica sobre la fam, les
seves causes i què podem fer per lluitar contra ella i amb diversos exemples dels seus
projectes a Togo , Mauritània, República del Congo, Malawi, Uganda i Sierra Leone.
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