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PÀGINA 14

LA DESIGUALTAT NO TÉ FRONTERES
El coronavirus ha evidenciat la feblesa de les estructures i de les
polítiques de salut i protecció i ha posat en perill les persones
més vulnerables, les de sempre, les que pateixen la pandèmia
en contextos ja complexos perquè no disposen de recursos per
sobreviure, les que ja tenien dificultats per accedir a l’alimentació, la
sanitat i la higiene. Amb algunes d’elles fem un viatge que ens porta
al Txad, Guatemala i Espanya.

Foto de portada: Rosalie
Famanou té 30 anys i viu amb
els seus tres fills als afores de
la ciutat de N’Djamena, capital
del Txad, on més de dos milions
de persones tenen dificultats
per aconseguir aliments o han
perdut el seu mitjà de vida com
a conseqüència directa de la
pandèmia. Des d’Oxfam donem
suport a famílies com la de la
Rosalie, entre altres coses, amb
transferències de diners en
efectiu perquè comprin aliments,
llavors o eines que els permetin
ser autosuficients.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Passa les pàgines
de la nostra revista a
www.OxfamIntermon.org/
revista des de la teva
tauleta, mòbil o ordinador
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Publicació impresa 100%
en paper reciclat

PÀGINA 10

CUIDAR QUI ENS CUIDA

Espanya és un país altament desigual, en gran
manera a causa d’un mercat laboral insegur, pobre
i inestable. La irrupció de la COVID-19 ha empitjorat
greument la situació de milers de persones
treballadores. Moltes d’elles són les que ens han
permès resistir durant la pandèmia, les essencials,
les que ens han cuidat i han salvat les nostres vides
i, no obstant això, ara sofreixen més directament
que ningú la crisi econòmica.

PÀGINA 20

RESUM D’ACTIVITATS
2019-20

Destaquem alguns dels èxits, reptes i
avenços de l’exercici. Gràcies al teu suport
i al dels milers de persones que confieu
en Oxfam Intermón, seguim avançant en la
construcció d’un futur sense pobresa.
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Tanquem un any complicat. Un any amb
molts moments d’indignació i frustració
enfront del que succeeix al món, però també de
moments per a l’esperança. Lluny de
desanimar-nos o intimidar-nos, els
desafiaments ens han fet créixer com a Oxfam,
en el coratge, la determinació i la convicció per
construir un món més just, humà i sostenible,
un convenciment que sabem que compartim
amb tu.
Amb la teva acció i el teu compromís, enguany
hem aconseguit millorar la vida de més de
19,4 milions de persones, treballant braç a
braç amb centenars d’organitzacions a tots
els racons del planeta. Sentim satisfacció pels
assoliments compartits, encara que ens hauria
agradat fer més coses, arribar a més gent,
aconseguir més canvis duradors.
El 2020 serà per sempre l’any de la COVID, una
pandèmia que no entén de fronteres, si bé no
tothom n’ha sofert l’impacte de la mateixa
manera. A Oxfam vam reaccionar amb rapidesa
i ens vam centrar a prevenir la malaltia en
contextos amb sistemes de salut molt fràgils o
inexistents.
L’Iraq, Bangla Desh, Burkina Faso i el Txad
són alguns d’aquests llocs. Hi hem actuat
innovant i capitalitzant la nostra llarga
experiència en aigua, sanejament i prevenció.
Amb el nostre treball, fins avui, hem arribat a
8.130.000 persones. A Espanya, juntament amb
altres organitzacions de base, hem multiplicat
per cinc la nostra tasca, bolcant-nos per cobrir
les necessitats més bàsiques dels col·lectius
més vulnerables.
Però sabem també que aquesta primera
resposta no és suficient. L’impacte social i
econòmic ha estat devastador per als éssers
més vulnerables, en particular les dones i les
nenes. Per això insistim també en la necessitat
de reformes de fons en els sistemes fiscals,

per tal que pagui més qui més té, per tal que
els governs disposin de més ingressos per
invertir en salut, protecció social i educació.
A Espanya, hem impulsat nombroses propostes
contra la precarietat laboral i mecanismes
com l’ingrés mínim vital, un assoliment que
arriba després d’un gran esforç col·lectiu i
que permetrà a 850.000 persones sortir de
la pobresa. A altres països, com el Pakistan
o la República Dominicana, hem aconseguit
que una fiscalitat més justa repercuteixi en
beneficis per a les persones més vulnerables.
Ha estat també un any en què les necessitats
humanitàries no han disminuït, sinó tot el
contrari. Hem acompanyat milions de persones,
sobretot dones i nenes, en conflictes com els
del Iemen, Síria o el Líban, i poblacions que
s’enfronten a les gravíssimes conseqüències
de l’emergència climàtica, en regions com
ara la Banya d’Àfrica, on milions de persones
van veure amb impotència com una immensa
plaga de llagostes minvava el seu accés als
aliments i a l’ocupació. Moltes de les persones
que sofreixen aquestes situacions es veuen
obligades a fugir per poder aconseguir una
vida digna. Mória és un cas que quedarà
gravat en la nostra memòria per vergonyós i
dramàtic: milers de persones amuntegades
en condicions insalubres i atrapades per
unes polítiques migratòries en què perden les
persones i els drets humans. Ho vam denunciar
en el seu moment, i ho vam fer també amb la
situació del CETI de Melilla, on la història es
repeteix.
Un milió de gràcies. Quan et sumes a les
nostres demandes, quan t’indignes i alces la
veu al nostre costat, quan contribueixes amb
les teves donacions o amb les teves compres
de comerç just, et sumes a aquest moviment
de persones que volem un món millor i que
treballem dia rere dia per aconseguir-lo.
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NOTÍCIES OXFAM

UN FUTUR ON CADA
PERSONA COMPTI
Amb motiu del Dia Internacional
per a l’Erradicació de la Pobresa, el
17 d’octubre, vam advertim que la pobresa
a Espanya podria augmentar en més
d’1,1 milions de persones per l’impacte
de la pandèmia, si no es prenen mesures
polítiques contundents i urgents. Per
això, vam demanar al Govern espanyol
que els Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2021 prestin especial atenció a la

gent més vulnerable, tant dins com fora
d’Espanya, i que es busquin remeis per
blindar l’educació, la sanitat i la protecció
social. En aquest sentit, valorem
positivament el gir fet als pressupostos
plantejats, encara que haurien de ser
més ambiciosos i, entre altres mesures,
adoptar una ampliació urgent de l’ingrés
mínim vital.

Per explicar en profunditat el que està
implicant i el que pot implicar la pobresa
a Espanya i al món, aquella setmana vam
organitzar dos esdeveniments en línia
que pots veure al nostre web: un debat
amb experts en desigualtat i pobresa, que
van analitzar el que actualment suposa
la crisi del coronavirus per a la població;
i una entrevista amb l’actriu Marina Salas,
per Instagram Live, on ens va explicar la
seva experiència visitant projectes de
comerç just al Perú i com hi ha maneres
de posar fi a la pobresa. Finalment, per tal
d’evidenciar la importància de combatre
conjuntament les desigualtats, vam dur
a terme un experiment social en el qual
persones molt diverses van compartir
detalls de les seves vides, fet que va
servir per posar de manifest que totes les
persones tenim més coses en comú que
diferències. Pots veure’l també al nostre
web.
Ara més que mai, necessitem la unió
per construir un futur on cada persona
compti.
Més informació a:
bit.ly/cada-persona-compta

RENDIM COMPTES. ENGUANY, EN LÍNIA
nostre suport i que ens oferiran dades i vivències que demostren
l’impacte de la teva col·laboració a tot el món.

Cada any obrim les nostres portes per convidar-vos a un
esdeveniment on us expliquem de primera mà què hem
aconseguit gràcies a la col·laboració dels milers de persones
que ens doneu suport. Enguany, com no podia ser d’una altra
manera, atesa la situació actual de pandèmia, les portes
obertes són, forçosament, virtuals.

A la trobada virtual, hi participaran persones de l’organització,
des de diferents països, i persones que, amb tu, han rebut el
4
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El 3 de desembre celebrarem en línia la nostra trobada anual,
a la qual hem convidat tota la nostra base de persones
col·laboradores i també totes aquelles que estiguin
interessades a conèixer què hem fet durant l’exercici
2019-20. Aquest ha estat un període ple de reptes que
continuem afrontant amb la convicció que, unint esforços,
podem combatre la pobresa i la desigualtat. En les pàgines 20 a
31 d’aquesta mateixa revista trobaràs un resum de com hem fet
front a alguns d’aquests reptes.

Pots connectar-te a l’esdeveniment, o veure’n l’enregistrament
quan vulguis, des d’aquesta pàgina del nostre web:
bit.ly/acte-transparencia

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

CONFINEM EL PATRIARCAT
La COVID-19 i les mesures que els governs han pres per tal
d’intentar frenar la propagació del virus han tingut un efecte
desproporcionat en les dones, les nenes, les persones trans i les
persones de gènere no binari (aquelles que no s’identifiquen a
elles mateixes ni amb el gènere femení ni amb el masculí).
Les taxes de violència de gènere s’han disparat fins a un 30% en
els últims mesos a tots els països on hi ha hagut confinaments;
hem presenciat un augment preocupant de l’assetjament en línia
i dels missatges sexistes i misògins en les xarxes socials; i hem
vist proliferar notícies falses i enganyoses que culpen del virus a
dones, nenes, persones trans i persones no binàries.
És hora de dir prou. Des d’Oxfam, juntament amb els milers
d’organitzacions de dones i feministes amb què treballem arreu
del món, tot coincidint amb el 25 de novembre (Dia Internacional

de l’Eliminació de la Violència contra la Dona), vam llançar la
campanya #ConfinemosElPatriarcado.
Amb aquesta campanya volem denunciar i canviar les normes
socials que perpetuen i justifiquen les violències masclistes i
destacar com les mesures per contenir la COVID-19 han de posar
en el centre els drets de les dones, les nenes, les persones trans
i les persones no binàries. A través de les nostres xarxes socials
mostrem exemples concrets de com algunes normes socials han
alimentat les violències contra elles durant la pandèmia i donem
pistes de com podem respondre-hi i contrarestar-les, així com
algunes receptes feministes per a la solidaritat, la sororitat i la
igualtat.
Més informació a:
bit.ly/prou-violencia-dones

LITIGI CLIMÀTIC I MOBILITZACIONS
vinent i a zero després del 2050. Ens vam
sumar a diverses accions per mostrar la
nostra determinació d’afrontar un dels
reptes globals més grans que tindrem els
pròxims anys.
A més de sumar-nos a les mobilitzacions
convocades pel moviment Fridays for
Future, durant aquests dies vam organitzar
el seminari web “Qui dirigeix la crisi
climàtica?” i la xerrada en línia “Crisis
climàtiques, reptes globals i propostes”
i, a més, vam publicar un nou informe que
detalla com la desigualtat extrema de
les emissions de carboni ens ha deixat a
la vora del col·lapse climàtic i explica les
mesures que els governs han de prendre
per tal de construir economies més justes.
Més informació a:
bit.ly/litigi-climatic

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

A mitjan setembre, el Tribunal Suprem va
admetre a tràmit el recurs presentat per
Oxfam Intermón, Greenpeace i Ecologistes
en Acció per posar en marxa el primer litigi
climàtic contra el Govern espanyol per
incompliment de les seves obligacions
climàtiques. Es tracta d’una fita clau per
reivindicar la urgència de la situació i el
desigual impacte del canvi climàtic. Les
persones que més el sofreixen són les que
tenen menys recursos per fer-li front: el
10% del planeta és responsable del 50%
de les emissions de CO2. Amb aquesta
mateixa reivindicació, ens vam sumar a
la Setmana Mundial del Clima, que es va
desenvolupar del 20 al 27 de setembre
a tot el món. Estaven cridats a l’acció
governs d’arreu del món, empreses, la
ciutadania i organitzacions internacionals
per minimitzar les emissions de CO2 l’any
2020, reduint-les a un 45% en la dècada
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NOTÍCIES MÓN

RECLAMEM A LA UE I AL
GOVERN ESPANYOL UNA
POLÍTICA MIGRATÒRIA DIGNA
Un incendi massiu a l’illa grega de Lesbos va destruir el camp de
refugiats de Mória, el més gran d’Europa, la matinada del 7 de
setembre. El recinte, tutelat per la Unió Europea, no disposava
de sistema sanitari, electricitat ni aigua corrent i allotjava més
de 12.000 persones, malgrat haver estat dissenyat per a menys
de 3.000. Des d’Oxfam Intermón, juntament amb el Consell Grec
per als Refugiats, demanem que s’indagui el paper de la UE en
la protecció de les persones refugiades. Evelien van Roemburg,
responsable de la campanya de migració d’Oxfam a Europa,
insta el Parlament Europeu a “iniciar una investigació sobre les
polítiques i pràctiques de la UE i els seus estats membres, que
han portat a una gestió completament nefasta dels centres
d’acolliment a les illes gregues”. No es pot repetir un altre Mória.
Per això sol·licitem també que Espanya no segueixi el model de
Grècia: les greus condicions en què viuen milers de persones
en llocs com el Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) de
Melilla són semblants a les del camp de Mória.

han provocat tensions i protestes entre les persones migrants.
Actualment, el centre dobla la seva capacitat, que és de
700 places. Eva Garzón, responsable de migracions d’Oxfam
Intermón, demana “accions concretes per part de les autoritats
per garantir un acolliment digne i que respecti els drets humans”
i afegeix que el missatge que la UE i Espanya volen enviar des
de Mória i Melilla és el mateix: que “les fronteres d’Europa
són infranquejables, fins i tot a costa de les vides i els drets
fonamentals de les persones migrants i sol·licitants d’asil”.

La situació del CETI és crítica, ja que l’amuntegament, les
pèssimes condicions d’higiene (a causa del limitat accés a
dutxes i banys) i l’aparició de casos confirmats de COVID-19

Més informació a:
bit.ly/refugiats-moria
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p La matinada del
7 de setembre, un
gran incendi va
destruir el camp de
persones refugiades
de Mória, el més
gran d’Europa, situat
a l’illa grega de
Lesbos. Més de
12.000 persones es
quedaven sense llar.

Treballem a Grècia des del 2015, quan la situació humanitària
de les persones que hi arribaven des de Turquia va empitjorar
ràpidament. Ho fem en col·laboració amb el Consell Grec per als
Refugiats, que proporciona assistència jurídica gratuïta i suport
a les persones que busquen asil, amb un servei en línia preparat
per respondre en situació de pandèmia. També donem suport al
centre Bashira, un centre de dia per a dones, a Lesbos.

© Pablo Tosco / Oxfam

f Manifestació a
Barcelona contra
el racisme i la
brutalitat policial en
commemoració de
la mort de George
Floyd i per exigir
la regularització
administrativa de les
persones migrants.

EL RACISME I LA XENOFÒBIA,
EN AUGMENT DURANT
LA PANDÈMIA
Madrid. Un home estatunidenc d’origen xinès és agredit als
voltants del metro per dues persones que li criden “coronavirus!”
i “xinès!”. València. L’associació València Acull denuncia un
“tracte humiliant” per part d’uns agents de la Policia Nacional a
una dona magrebina que volia posar una denúncia. Barcelona.
Un noi magrebí és insultat i agredit per la policia després de
sortir al carrer per gaudir de la llum natural que no tenia a casa
seva. Huelva. L’Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía
denuncia que els temporers agrícoles treballen en condicions
infrahumanes sense mesures de protecció que evitin la
propagació del coronavirus.
Són alguns dels casos que recull l’informe Crisi sanitària COVID-19:
racisme i xenofòbia durant l’estat d’alarma a Espanya, elaborat per
Rights International Spain juntament amb l’Equip d’Implementació
del Decenni Afrodescendent a Espanya i presentat el 2 d’octubre.
L’informe documenta més de 70 incidents racistes i pràctiques
institucionals discriminatòries que van tenir lloc entre el 15 de
març i el 2 de maig. Els autors hi mostren la seva preocupació per
les mancances que té el sistema espanyol en la lluita contra la
discriminació racial, accentuades ara per la crisi sanitària. Per
això denuncien que, enfront d’aquesta situació, l’Administració
pública s’ha caracteritzat pel silenci i la falta d’una actuació
contundent enfront de la violència policial, els delictes d’odi
i el racisme institucional envers les persones estrangeres.
Destaquen, a més, que l’abús és sobretot preocupant en
l’aplicació de mesures contra la COVID-19 i asseguren que la
pandèmia està traient a la llum moltes desigualtats.

La polarització política i social en temes com les migracions,
el terrorisme o les fronteres ha provocat una intensificació
del racisme i la xenofòbia arreu del món. Ara s’hi uneix la por
al virus, amb un discurs que assenyala els immigrants com a
focus d’amenaça. António Guterres, secretari general de l’ONU,
va declarar a l’agost que la propagació de la COVID-19 ha estat
acompanyada d’un “augment de l’estigma i del discurs racista
que difama les comunitats, difon estereotips vils i assigna
culpes”.
Amb aquest context general, són plenament vigents campanyes
com #RegulacionYa (a la qual ens vam sumar demanant la
regularització extraordinària de les persones migrants) o
#PareuDePararme (la campanya de SOS Racisme que denuncia
les identificacions discriminatòries per part de la policia), o
el moviment Black Lives Matter (internacionalment conegut
després de la mort de George Floyd), contra el racisme i
la brutalitat policial. Es tracta de moviments, col·lectius i
organitzacions que, com Oxfam Intermón, treballen a tot el
planeta per denunciar aquestes actituds i combatre-les.
Més informació a:
bit.ly/informe-xenofobia
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INFORME

I DESPRÉS DE LA
PANDÈMIA, QUÈ?

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

PRESSUPOSTOS GENERALS 2021
I MESURES FISCALS

i Un grup de persones fan cua per accedir a aliments distribuïts al centre de Barcelona.

12.000 milions d’euros separen a Espanya la despesa en protecció social de la mitjana
europea. La posada en marxa de mesures fiscals urgents ajudaria a sostenir els serveis
públics i a pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia. Així ho recull el nostre últim
informe, Una nova fiscalitat perquè ningú no quedi enrere.

8

El 2016, 134 multinacionals
espanyoles van pagar el
12,6% del seu benefici
net global en impostos,
12 punts menys del que
marca la llei
L’informe alerta que la caiguda de
l’activitat econòmica suposarà un
important descens dels ingressos
tributaris i aconsella corregir la precària
situació fiscal i impositiva per fer front a
les conseqüències socioeconòmiques de
la pandèmia i recuperar un sistema públic
empobrit des de la crisi del 2008. Per a
això, proposem mesures (algunes de les
quals, urgents, per tal que es recullin en
els pressupostos del 2021) encaminades
a gravar la riquesa, el capital i les grans
empreses. “És possible i necessari
demanar un esforç fiscal més gran a

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

E

spanya s’enfronta a l’impacte
de la COVID-19 i a la posterior
recuperació amb febleses
importants. Les més
destacables: un teixit empresarial on
prevalen les petites i mitjanes empreses
(que juntament amb els autònoms
suposen fins al 99,8%), una informalitat
elevada (de més del 20%) i una forta
precarietat laboral (superior a la mitjana
europea). Totes albiren un impacte
econòmic i social de grans proporcions
que recaurà sobretot en les persones
més vulnerables, que són ja les més
afectades.

El nombre de persones
pobres a Espanya podria
arribar als 10,8 milions,
un 23,1% de la població,
amb la caiguda del PIB i
l’augment de l’atur
qui menys ha sofert les conseqüències
econòmiques de la pandèmia”, assegura
Íñigo Macías, autor de l’informe i
coordinador d’investigacions d’Oxfam
Intermón. En relació amb el PIB, Espanya
recapta menys que la mitjana europea i
ho fa gravant majoritàriament les famílies
(83%), mentre que les grans empreses
contribueixen amb l’11%.
A l’informe mostrem que les mesures
proposades permetrien recaptar uns
10.000 milions d’euros més cada any,
quantitat suficient per posar fi a la bretxa
que separa de la mitjana europea la
despesa espanyola en protecció social.
“Espanya té al seu davant un ampli
recorregut per aconseguir que la despesa
pública sigui una eina efectiva en la
lluita contra la desigualtat i la pobresa”,
conclou el nostre company Íñigo Macías.

Què proposem?
A CURT TERMINI

• Creació d’un impost de durada
limitada per a les empreses que han
tingut un augment extraordinari en
la facturació i els beneficis
• Adopció d’un impost sobre els
serveis digitals
• Creació d’un impost a les
transaccions financeres, incloent-hi
els productes derivats, que recauria
sobre els operadors financers,
sense impacte sobre la ciutadania
• Compromís, per part de les
empreses que rebin recursos
públics durant aquest període,
de tenir un comportament fiscal
responsable

A MITJÀ TERMINI

• Introducció d’ajustos en l’impost
de societats, com ara els que evitin
avantatges a les multinacionals de
matriu espanyola
• Reforma de l’impost sobre
el patrimoni, per corregir les
exempcions, les bonificacions
autonòmiques i l’evasió derivada
de tenir la riquesa en determinats
països
• Ajust de l’IRPF aplicat sobre les
rendes del capital, que tributa molt
per sota del de les persones que
treballen

Més informació a:
bit.ly/informe-fiscal
Revista Oxfam Intermón | Novembre 2020 | informe |

9

ESSENCIALS

Cuidadores de residències, missatgers, caixers i caixeres,
treballadors del camp, transportistes, infermers,
metgesses... Persones indispensables que han tingut
cura de nosaltres (i continuen tenint-ne) i que ens estan
permetent resistir en temps de la COVID-19. Feines
essencials que, tanmateix, tenen contractes parcials
i/o temporals, salaris baixos, hores no cotitzades... La
precarietat afecta sobretot aquelles persones que durant
la pandèmia s’ha vist que resulten imprescindibles per
cuidar-nos i salvar-nos la vida.
Text: Mireia Aliart Nenesich, periodista i col·laboradora d’Oxfam Intermón

E

spanya és un país altament
desigual. Abans de l’arribada
de la pandèmia ocupàvem
el sisè lloc en desigualtat
d’ingressos i érem el tercer amb la taxa
més alta de pobresa laboral dins de
la Unió Europea. La raó principal és un
mercat laboral insegur, pobre i inestable
que amb la crisi econòmica provocada
per la COVID-19 ha expulsat milers de
treballadors i treballadores. En aquest
reportatge ens centrarem en aquests
sectors que, malgrat ser indispensables,
són els que pateixen més directament la
crisi econòmica. Per ampliar les dades
econòmiques et recomanem llegir l’article
de les pàgines 8 i 9 d’aquesta mateixa
revista.
En només vint dies del mes de març,
900.000 persones es van donar de
baixa a la Seguretat Social per la
paralització de l’activitat econòmica,
una pèrdua d’ocupació desproporcionada
en comparació amb altres països
10

Al març, 900.000 persones
es van donar de baixa a
la Seguretat Social per la
paralització de l’activitat
econòmica
desenvolupats i desigual, ja que els
sectors més afectats han estat aquells
on predominen les dones, el jovent
i les persones de baixa qualificació.
A més, la previsió del PIB tampoc no
és tranquil·litzadora. Segons el Fons
Monetari Internacional, es calcula que
l’any 2020 caurà un 12,8%, la xifra més
alta de les 17 grans economies que
aquesta organització financera destaca
en la seva anàlisi.
No es pot sortir d’aquesta crisi, la més
important de les últimes dècades, reduint
novament els salaris i augmentant la
precarietat, com ja es va fer el 2008.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

“HEM DE
CUIDAR QUI
ENS CUIDA”

En aquell moment es va decidir que la
manera de guanyar competitivitat era
la reducció de costos salarials, però
avui, amb les dades a la mà, sabem que
això ha provocat que l’ocupació sigui
qualitativament pitjor. Els aplaudiments
al treball de moltes persones durant el
confinament han de materialitzar-se
en una aposta de la classe política, les
empreses i la societat en general per
reconstruir l’economia a través de la
creació d’ocupació digna.
En aquest context va néixer Són
essencials, la nova campanya de
mobilització ciutadana i pressió política,
avalada per un informe del mateix nom,
que vam llançar al juliol a fi de denunciar
aquesta situació, de proposar mesures
perquè els treballadors i treballadores
siguin els veritables protagonistes de la
reconstrucció econòmica i de demanar
a la ciutadania que es mobilitzi per
combatre la precarietat del mercat
laboral. “Auxiliars de dependència,

f Personal sanitari
de l’Hospital Clínic,
a Barcelona, agraint
els aplaudiments
dels veïns i veïnes
durant els dies de
confinament de
l’estat d’alarma
declarat pel Govern
d’Espanya.

professionals sanitaris, missatgers de
plataformes, treballadores de la llar i
caixeres de supermercat són algunes
de les ocupacions més precaritzades
i més mal pagades”, assegura Liliana
Marcos, coautora de l’informe i experta en
polítiques públiques i desigualtat d’Oxfam
Intermón. “Ells i elles han estat els
essencials, els que no s’han pogut aturar
mentre s’aturava tota la resta. I surten
de la pandèmia com van entrar: precaris”,
conclou.

VIDES EN PRECARI

Algunes de les febleses més grans
del nostre mercat laboral tenen noms
concrets. Noms de persones de carn i
ossos, treballadores, que han vist com
l’aturada econòmica les assotava amb
més força i que tenen vides marcades
per la precarietat perquè, entre altres
factors, no tenen els drets associats a
un contracte laboral. Aquest és el cas
del Fernando, missatger i fals autònom,
que no sap mai quantes hores podrà

La taxa de temporalitat
del personal d’infermeria
del sistema públic és
del 80%
treballar. “Un repartidor amb contracte
té dret a liquidació, té vacances, té atur,
té jubilació... Nosaltres no tenim res”.
Durant la pandèmia, tant ell com els seus
companys es van dedicar a anar de porta
en porta portant menjar, encàrrecs de
supermercat o de farmàcia, etc., i tan
sols els van donar una mascareta per
protegir-se del coronavirus.

i multiserveis va caure un 30,9%. “Sempre
hi ha la por a perdre la feina i sempre
acabes fent hores de més”, explica
l’Aroa, auxiliar de dependència en una
subcontracta de l’Administració que
cobreix només una part de les seves
hores (la resta les fa sense cotització
ni drets). Subcontractació, parcialitat
no desitjada i treball feminitzat es
combinen en situacions com la seva. “Les
companyes, pel fet de ser vulnerables o
immigrants o tenir fills al seu càrrec, no
saben dir que no”, afirma. Es converteixen
així en “treballadores a la carta” per la
necessitat de més ingressos i l’escassa
capacitat de negociació de moltes d’elles.

També les persones subcontractades
estan entre les més vulnerables. El
nostre informe Essencials recull que la
taxa d’acomiadaments multiplica per
sis la del conjunt de sectors. Entre el
febrer i el maig, l’ocupació va caure un
5%, però la baixada en el sector que
engloba les empreses de treball temporal

Les treballadores de la llar en són un
altre exemple. Una de cada tres viu per
sota del llindar de pobresa. L’Amalia
és equatoriana, fa 20 anys que viu a
Espanya i no pot recordar quants nens i
persones grans ha cuidat. Denuncia les
situacions d’abús de la llei d’estrangeria,
que impedeix regularitzar-se abans dels
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f L’Aroa és auxiliar de
dependència i la seva
feina diària consisteix
a acompanyar i
atendre persones
grans, amb diversitat
funcional o amb un
grau de dependència,
per dutxar-se, cuinar,
netejar la casa o fer
les compres.

tres anys a les persones que arriben aquí
i no tenen un contracte: “Et condemnen
a viure en la invisibilitat fins que no
regularitzes la teva situació. Moltes dones
treballen com a internes quan no tenen
papers, paralitzen la seva vida durant uns
anys amb l’esperança de regularitzar-se”.
En el sector sanitari també existeix
la precarietat, especialment entre
les persones de 24 a 35 anys. La taxa
de temporalitat és del 80% entre el
personal d’infermeria del sistema públic.
“Encadenes contractes de suplència
d’un centre a un altre i pots arribar a
signar 20 o 30 contractes l’any; durant la
pandèmia s’han signat contractes que
començaven un dilluns i s’acabaven un
divendres”, assegura la Cristina, una jove

El 74% de les persones
amb contractes parcials
són dones, de vegades
amb hores treballades i
no cotitzades
metgessa interina que ha acabat la seva
residència recentment i que abans de
la COVID-19 treballava unes 200 hores al
mes. La taxa de temporalitat a Espanya
és la més alta de la Unió Europea
(pràcticament el doble de la mitjana
comunitària) i té especial rellevància en el
sector públic, on la taxa de temporalitat
és del 27,5%, enfront del 24,4% del sector
privat.

Aquesta realitat té, majoritàriament,
rostre de dona. El 74% de les persones
amb contractes parcials són dones i
després d’aquests contractes s’amaguen,
de vegades, hores no cotitzades i
treballades en el marc de l’economia
informal.

RECONSTRUIR AMB DIGNITAT

El coronavirus ha posat les cures en el
centre del debat. A la llista de feines
essencials hi ha algunes de les més
precaritzades i més mal pagades, la qual
cosa ens ha de fer plantejar si allò que
realment importa, com ara tenir cura
de la vida, no hauria d’estar en l’eix de
la recuperació econòmica. Per a Liliana
Marcos, no es pot permetre que “les
persones que s’han ocupat de nosaltres

El poder de la nostra força
Les persones amb feines
essencials ens estan
protegint durant la crisi
sanitària i, no obstant això, la
precarietat laboral en què ho
fan és vergonyosa.
Denunciem aquesta situació i
exigim condicions laborals
dignes per a elles. És el
moment d’actuar. És el nostre
torn perquè com a ciutadania
tenim la clau per fer possible
el canvi. Mobilitzant-nos,
actuant i fent pressió per
aconseguir capgirar aquest
despropòsit i millorar les
condicions laborals de milers
d’homes i dones. Judit Mascó,
Ada Parellada, Álex Gadea,
Carles Francino, Rosa Montero
i Shuarma, entre d’altres, ja
s’han unit a la nostra
campanya.
12

Demanem al Govern espanyol
i als principals partits
polítics que generin feina
de qualitat, que redueixin la
contractació temporal, que
implantin un control més fort
de la subcontractació i que
posin fi a l’ús fraudulent del
fals autònom. Hem mantingut
ja diverses reunions amb
polítics. A principis d’octubre
vam organitzar un col·loqui
amb diputades del PSOE,
Unidas Podemos i el PP i
personal amb treball en
precari. A sobre de la taula es
van posar temes com ara l’ús
de la subcontractació com a
mecanisme de reducció de
salaris, les altes taxes de
temporalitat o la vergonyosa
i dramàtica situació en què
viuen moltes treballadores

de la llar. Les tres diputades
van compartir la seva
preocupació davant aquests
assumptes i van manifestar
també el seu rebuig a l’ús de
les subcontractacions per
part de les administracions.
La Moncloa, per la seva
banda, està preparant un
informe sobre els canvis
polítics que requereix
Espanya a llarg termini i ha
seleccionat Oxfam Intermón
com una de les quatre
organitzacions socials que
contribuiran en aquest
document en temàtiques
com ara mercat laboral,
desigualtat o pobresa.
Aprofitarem aquest espai
per assegurar mesures que
defensin una ocupació digna.

Així mateix, dintre d’uns
mesos ens reunirem amb
el Ministeri de Treball per
presentar-hi les mesures que
hem recollit al nostre informe
Essencials. Organitzarem una
trobada amb parlamentaris i
mitjans de comunicació per
parlar d’aquestes mesures i
celebrarem un esdeveniment
amb representants polítics
on abordarem mesures de
reconstrucció postcrisi i
parlarem sobre precarietat
laboral.

Amb Són essencials proposem un seguit de
mesures sobre les quals s’hauria de basar
la reconstrucció de l’economia a fi d’evitar
la desigualtat i permetre aconseguir
ocupacions dignes, particularment als
treballadors i treballadores fonamentals.
La protecció, el reforç de les rendes
salarials i la garantia dels drets laborals
han de ser els pilars de la recuperació. Per
a això, cal donar més poder de negociació
als treballadors i treballadores, fer més
costosa la contractació temporal per tal
de reduir-ne l’ús, millorar les pràctiques
de contractació de les administracions
públiques, reforçar la inspecció laboral i
reduir l’impacte que la subcontractació i
els falsos autònoms tenen en la reducció
de costos salarials. Defensem també la
regularització per raons extraordinàries de
les persones que resideixen a Espanya i
una reforma de les condicions d’arrelament
de la llei d’estrangeria actual. “La reducció
de la precarietat i la millora de la igualtat
d’oportunitats són vitals a l’hora de reduir
una desigualtat que, sense aquestes
mesures, continuarà enquistada al nostre
país”, conclou l’experta en polítiques
públiques i desigualtat d’Oxfam Intermón.

© Ofelia de Pablo / Javier Zurita

Més informació a:
bit.ly/son-essencials
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en aquesta pandèmia tinguin aquests
nivells d’inseguretat. Hem de cuidar qui
ens cuida”.

Els riders guanyen la partida
El Tribunal Suprem va reconèixer al setembre la relació laboral entre l’empresa
Glovo i un dels seus repartidors (també anomenats riders). La sentència
dictaminava que els riders són treballadors i que l’empresa no és un simple
intermediari en la contractació de serveis entre comerços i repartidors, sinó que
presta serveis de missatgeria i encàrrecs i en fixa les condicions laborals.
L’Alt Tribunal desmunta els arguments utilitzats per la plataforma digital per
tal de no contractar els seus repartidors, com ara el de la llibertat d’horaris.
Rebutjar comandes, no repartir en hores assignades i aquesta suposada
llibertat per no treballar equivalen a “perdre feina i retribució”, assegura. La
sentència també diu que “aquests treballadors no disposen d’una organització
empresarial pròpia i autònoma, sinó que presten el seu servei inserits en
l’organització de treball de l’ocupador”.
La resolució del Suprem és la primera que analitza la relació laboral entre
un repartidor i una plataforma digital després que la Inspecció de Treball i
nombrosos jutjats concloguessin que el model laboral d’aquestes empreses és
fraudulent perquè s’alimenta dels falsos autònoms.
Els sindicats, el col·lectiu Riders x Drets i Oxfam Intermón aplaudim
aquesta decisió i considerem que és una gran notícia per als treballadors i
treballadores, especialment per a tothom que treballa a través de plataformes
digitals, ja que posa fi a l’abús laboral i els dona dret a vacances, a cotitzar
per a la jubilació i a negociar un conveni. Glovo, per la seva banda, ha declarat
que respecta les decisions del Suprem però demana una clarificació del marc
regulador. L’empresa insisteix que el debat continua obert als tribunals perquè,
malgrat que a Espanya han estat contràries, diverses sentències han validat el
seu model (la darrera, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea).

Què demanem al Govern espanyol
i als principals partits polítics?
• Que les administracions públiques generin feina de qualitat amb menys
contractes temporals, recuperant la gestió pública de serveis públics i
vigilant els acords signats amb subcontractes.
• Reduir la contractació temporal fent més cara la temporalitat per a
les empreses (penalitzant significativament aquelles que encadenin
contínuament contractes temporals).
• Que hi hagi un control més fort de la contractació a temps parcial, per tal
d’evitar els abusos i facilitar a les persones que es puguin organitzar millor
el temps.
• Impedir que la subcontractació s’utilitzi com un mecanisme de reducció de
costos salarials.
• Acabar amb l’ús fraudulent de la figura del fals autònom, mitjançant les
modificacions legals oportunes.
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COVID-19

COVID-19:

LA DESIGUALTAT
NO TÉ
FRONTERES

A les portes del 2021, tanquem un any marcat per la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, que ha implicat grans
reptes en els àmbits personal, polític, econòmic i social. La
pandèmia ha sacsejat les economies del món fins al punt
de provocar un notable augment de la desigualtat, que
està arribant a nivells insuportables per a les persones més
vulnerables: aquelles que ja tenien dificultats per mantenir
un mitjà de vida digne o per accedir a l’alimentació, la
sanitat i la higiene.
Text: Mireia Aliart Nenesich, periodista i col·laboradora d’Oxfam Intermón
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provoquen la pèrdua de collites
i dels mitjans de vida de les
comunitats rurals. I acabarem
el nostre trajecte a Espanya,
un dels països més desiguals
de la Unió Europea, on moltes
de les persones que tenen
una feina no regularitzada o
precària viuen en la pobresa.
El 2020, les oportunitats per
a les persones que poblem la
Terra haurien de ser gairebé
infinites. No obstant això, tot i
que disposem del coneixement,
els recursos i la tecnologia que
haurien de permetre’ns a tots i
totes tenir una vida digna, vivim
en un món extremadament
desigual.

p Joana Hernández
Ramírez i la seva
família viuen a
la comunitat de
Quebrada Seca, a
Jocotán (Guatemala),
una de les zones
més afectades
per la sequera al
Corredor Sec.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

E

l viatge que fem
al llarg d’aquest
reportatge vol mostrar
que, encara que
el coronavirus és el mateix
per a tots i totes, les seves
conseqüències no són iguals.
El recorregut ens portarà en
primer lloc al Txad, un país
on, malgrat l’abundància
de recursos naturals
(principalment, petroli i urani),
prop del 60% de la població
viu amb menys d’un dòlar al
dia. Després posarem rumb
a Guatemala, on la meitat de
la població menor de 5 anys
pateix desnutrició crònica
a causa del canvi climàtic
i la manca de pluges, que
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El coronavirus ha subratllat
la feblesa de les estructures
i de les polítiques de salut
i protecció i ha posat en
perill les persones més
vulnerables, les de sempre,
les que no poden permetre’s
alternatives ni oportunitats,
les que sofreixen la pandèmia
en contextos ja complexos.
Els efectes estan sent
devastadors per a moltes
d’elles. Són les que menys
tenen, les que no disposen
de recursos per sobreviure.
Son aquelles persones que ja
tenien dificultats per mantenir
un mitjà de vida digne o per
accedir a coses tan bàsiques
com l’alimentació, la sanitat
o la higiene. Les trobem a
tots els països, encara que
la nostra ruta en aquestes
pàgines tan sols ens permeti
conèixer-ne algunes del Txad,
Guatemala i Espanya.

INSEGURETAT
ALIMENTÀRIA

Si una cosa ha posat en
evidència l’emergència
sanitària és que l’accés als
recursos bàsics no és el
mateix per a tothom. Mostra
d’això és que les persones
que viuen en les zones més
afectades pel canvi climàtic,
malgrat que elles a penes han
contribuït a causar-lo, viuen
en una desigualtat persistent
que les fa extremadament
vulnerables. Milers de famílies
sofreixen la manca d’aigua
suficient per assegurar la
seva higiene i la prevenció
de malalties, i també la
manca de menjar i d’una feina
amb la qual afermar la seva
subsistència; viuen al dia i
ara, amb les restriccions de
moviment i de confinament
16

Al Txad, el 33% de
la població pateix
desnutrició o
alguna emergència
sanitària o s’hi troba
desplaçada, i només
un 9% rep alguna
mena de suport
derivades de la pandèmia,
no poden generar cap mena
d’ingrés.
Al Txad, la primera parada
del nostre viatge, 2,1 milions
de persones es troben
en situació d’inseguretat
alimentària com a
conseqüència directa de
la pandèmia: el 33% de la
població pateix desnutrició o
alguna emergència sanitària
o s’hi troba desplaçada, i
només un 9% rep alguna mena
de suport. La inseguretat ha
augmentat i les restriccions
del Govern del país a la
mobilitat per frenar l’avenç del
virus estan limitant l’accés
a l’ajut humanitari. És el cas
de Rosalie Famanou, que viu
als afores de N’Djamena, la
capital. La seva intenció era
comprar-se una motocicleta
per poder anar a vendre
els productes que conrea.
Tanmateix, l’arribada del
coronavirus ha truncat el
pla que tenia per guanyar-se
més bé la vida. “He hagut de
fer servir els meus estalvis
per donar menjar als tres fills
que tinc, perquè les mesures
per combatre la COVID-19 ens
prohibien accedir al mercat”,
explica. El dia a dia d’aquesta
família, que ja era complicat
abans, s’ha agreujat amb
la nova situació. “Enguany
no tinc ingressos per poder
enviar els meus dos fills grans
a l’escola. No hi haurà escola
per a ells”, es lamenta.
La situació a Guatemala, la
nostra segona destinació,
no és més encoratjadora.
Fa només dotze mesos
t’explicàvem que, en aquest
país, un de cada dos infants
de menys de 5 anys sofria

desnutrició crònica. Avui,
la situació és molt pitjor. El
nombre de casos s’ha doblat i
es calcula que podria
haver-hi un augment
d’1,2 milions de persones
en l’extrema pobresa. Al
Corredor Sec, un dels territoris
més fràgils de l’Amèrica
Central (que abasta zones
de Guatemala, El Salvador,
Hondures i Nicaragua), el
nombre de persones que
necessiten assistència
alimentària ha passat de
550.000 a un milió, en els
dos últims anys. Gairebé un
20% d’aquest empitjorament
ha estat degut a la
COVID-19 i a les restriccions
governamentals imposades
per deturar-la, la qual cosa
ha perjudicat greument
l’economia informal i està
generant una deterioració
alimentària important. “El
meu marit i jo no podem sortir
a buscar feina perquè no
podem baixar ni a Jocotán
perquè hi ha el virus i podríem
contagiar els nens. No podem
sortir, estem tancats i no
és possible anar a buscar
aliments”, explica Petronela
López, que té sis fills i dos
nets al seu càrrec. La seva
família es dedica al conreu de
mongetes i blat de moro per a
l’autoconsum familiar.

PRECARIETAT LABORAL

La desigualtat, com la
COVID-19, no té fronteres i ha
aterrat també a Espanya, el
tercer dels països del nostre
trajecte. La precarietat laboral,
les males condicions de feina
i la pèrdua d’ocupació estan
deixant molta gent sense els
recursos que calen per viure
dignament. Abans de la crisi
sanitària, Espanya era ja un
dels països més desiguals de
la Unió Europea, però ara hi ha
veus expertes que asseguren
que l’impacte asimètric de la
pandèmia pot incrementar en
més d’1,1 milions el nombre
de persones en situació de
pobresa, si no s’adopten
mesures urgents.
Moltes persones vivien ja en
situació de vulnerabilitat pel
fet de tenir una feina precària

© Mahamat Ibrahim / Oxfam

Desastres naturals, conflictes
creixents a moltes regions,
crisis humanitàries constants,
precarització de l’ocupació,
dificultats per accedir a
recursos naturals i per
conservar els mitjans de
vida, etc., empenyen milions
de persones a la pobresa i a
la vulnerabilitat. En aquest
context, la irrupció de la
COVID-19 no ha fet més que
empitjorar la situació.

p La Rosalie, a la seva
parcel·la, on conrea
sorgo i altres vegetals
per alimentar la seva
família i per vendre’n al
mercat.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

pie de foto

i La Betty Johana
va migrar d’Hondures
fugint de la violència,
a la recerca d’un
lloc de treball i una
vida dignes. Fa
vuit anys que viu a
Barcelona, on sosté
la seva família com a
treballadora de la llar i
les cures.
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p Centre de
distribució d’aliments
per a les famílies
vulnerables
afectades per la
sequera i la pandèmia
a Guatemala.

o sense contracte. Set de
cada deu acomiadaments
eren de persones amb
contractes temporals. Fins i
tot els d’una part del personal
sanitari que ens va atendre
durant l’emergència. Moltes
de les persones en situació
administrativa irregular, com
ara les treballadores de la llar
i les cures, van ser obligades
a confinar-se amb les famílies
per a les quals treballaven,
sense poder sortir dels seus
habitatges i fent més hores
de les que cobraven. Betty
Johana López, treballadora
de la llar i les cures, ho
denuncia: “Aprofiten per pagar
el menys possible. Veuen que
aquestes persones tenen
ganes de treballar, que fins i
tot estan desesperades per
treballar, i aleshores aprofiten
aquestes situacions”.
D’altres van ser expulsades
dels seus llocs de treball i
amb això van deixar de tenir
ingressos i, en conseqüència,
van perdre el dret a accedir
a ajudes econòmiques de
l’Estat. La precarietat s’ha
aguditzat perquè la pèrdua
d’ocupació ha fet que en la
majoria de casos s’hagi reduït
significativament la capacitat
18

explica Mohammad Fazle Elahi,
Set de cada deu
president de l’associació
acomiadaments eren
Valiente Bangla, de Lavapiés,
de persones amb
Madrid, una de les entitats a
contractes temporals. què donem suport des d’Oxfam
Intermón.
Fins i tot els d’una
part del personal
LA UNIÓ FA LA FORÇA
Les previsions econòmiques a
sanitari que ens
curt i mitjà termini no indiquen
va atendre durant
que la recuperació hagi de
l’emergència
ser fàcil. El problema és greu
de les persones per cobrir les
seves necessitats bàsiques,
com ara l’alimentació o el
pagament del lloguer i dels
serveis essencials. Els sectors
més afectats han estat
aquells on hi ha més presència
de treballadors joves,
dones i persones de baixa
qualificació. Per a la població
migrant tampoc no està sent
fàcil. “Estem treballant des del
25 de març repartint aliments
perquè aquesta gent arriba
a casa seva i no hi té res
per menjar... Són venedors
ambulants, molts d’ells amb
una professió (electricistes,
paletes, professors,
enginyers, etc.), però aquí a
Espanya no tenen papers i es
queden sense possibilitats”,

i cal abordar-lo amb urgència
per impedir que la desigualtat
continuï creixent. El nostre
compromís és seguir al costat
de la gent, redoblar els
esforços i continuar treballant
per arribar a més persones i
que ningú no es quedi enrere.
Al Txad, hi hem intensificat la
nostra resposta humanitària
per tal de contrarestar
l’impacte de la pandèmia
prioritzant l’assistència
diversificada als milers de
persones desplaçades i
refugiades. Hem treballat
a més per identificar
necessitats en els barris més
vulnerables de la capital del
país i lliurar diners en efectiu
a 1.000 famílies. En paral·lel,
continuem enfortint les
capacitats de resiliència de la

població enfront dels efectes
del canvi climàtic. Volem
també impulsar encara més la
creació i enfortiment de grups
d’estalvi i crèdit organitzats
per les dones i per a les dones.
En moments d’emergència
com l’actual, creiem que és
important la unió per aglutinar
forces. S’han creat més de
354 grups, que reuneixen prop
de 8.500 sòcies, que no només
tenen ara més facilitats per
accedir al crèdit sinó que
també participen en activitats
organitzades pel projecte,
com ara les d’horticultura o
les d’alfabetització. Aquests
grups autogestionats estan
tenint un impacte positiu a
l’hora de fer front als períodes
d’escassetat d’aliments. “El
grup m’ha permès obtenir
crèdits per comprar més
articles dels que venc al
mercat. Els meus ingressos
han augmentat, especialment
en aquesta època de l’any
(agost i setembre), en
què acostuma a haver-hi
escassetat”, assegura una de
les components del grup de
dones de N’Gouri, a Lac.
A Guatemala, juntament
amb diversos socis locals,

“La meva família i jo
estem felices perquè
tenim aliments
per a dos mesos i
hem pogut comprar
mongetes, blat de
moro, sucre i oli”
mongetes per a l’autoconsum,
ja que no en tenen prou per
vendre’n. “Ara amb l’ajuda que
ens donen tenim per a dos
mesos més i, aleshores, amb
aquests mesos en què tindrem
aliments, la collita ja estarà
sortint i després tindrem el
blat de moro per continuar
menjant”, explica.
A Espanya, el nostre treball
se centra en la lluita contra
la desigualtat buscant
transformacions estructurals.
Impulsem canvis en les

polítiques per assegurar a les
persones més vulnerables
una vida digna, i de mica
en mica anem aconseguint
coses (vegeu el reportatge
“Essencials” en les pàgines
10-13 d’aquesta mateixa
revista). Alhora, donem
suport a organitzacions
que estan prop d’aquests
col·lectius. Enguany
hem ampliat les nostres
aliances de col·laboració
de 13 a 40 organitzacions.
D’aquesta manera atenem les
necessitats de treballadores
en situació precària,
migrants, dones que tenen
fills al seu càrrec, etc., a
través de la distribució
d’aliments i materials de
protecció. Els oferim ajuda
econòmica perquè puguin
pagar els serveis essencials
(aigua, llum, gas i lloguer) i
atenció psicològica, jurídica
i educativa. “Una persona

sola no pot guanyar, cal que
estiguem units. La unió fa la
força. Si treballem plegats,
això no es pot trencar”,
conclou el president de
Valiente Bangla.
Així arribem al final del nostre
recorregut per tres països que
pateixen les conseqüències
socials i econòmiques de la
COVID-19, que ha agreujat la
seva ja complicada situació de
partida. Tres llocs en els quals,
en temps difícils com els
actuals, ens hem mobilitzat
des del començament per
combatre la desigualtat i no
deixar ningú enrere, ni durant
l’emergència ni durant la
recuperació.

Més informació a:
bit.ly/la-desigualtat

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

estem posant tot l’esforç a
cobrir la bretxa alimentària
generada per la pèrdua
de conreus i agreujada
enguany per l’impacte de la
COVID-19. Des del 2016, prop
de 70.000 persones s’han
beneficiat dels projectes que
reben el nostre suport allà.
L’enfortiment dels serveis de
salut en les zones de treball,
les transferències monetàries
sense condicionalitat i la
diversificació dels mitjans
agrícoles són algunes de les
millores que hem dut a terme.
“Em sento feliç, em sento
contenta per haver-ne estat
beneficiària. La meva família
i jo estem felices perquè
tenim aliments per a dos
mesos i hem pogut comprar
mongetes, blat de moro, sucre
i oli”, manifesta Petronela
López. Això mateix és el que
opina Idalia Vázquez. Ella i la
seva família també conreen

i Un grup de migrants treballadores de la llar i les cures de l’associació basca Malen Etxea durant una sessió de
formació en incidència política.
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La família Ouedrago, a la seva parcel·la
de blat de moro, a la comunitat de
Fanka (Burkina Faso).

En aquest resum destaquem només alguns dels resultats obtinguts durant el
període d’abril del 2019 a març del 2020 (el nostre exercici comptable), gràcies a
la generositat de totes les persones que ens doneu suport. Per a informació més
exhaustiva, pots entrar a: www.OxfamIntermon.org/transparencia

CONSTRUÏM UN FUTUR
AMB_VALORS
Inclusió, empoderament i transparència són valors
que ens fusionen com a organització i equip. Perquè
reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat
d’oportunitats. Perquè sabem que totes les persones
poden aconseguir canvis i rendim comptes del nostre
treball.
Volem ser reconeguts per la nostra integritat. Per això,
exigim a totes les persones que formen els nostres equips
que subscriguin el nostre codi de conducta, que estableix
responsabilitats i obligacions davant el frau, la corrupció
i qualsevol tipus de violència sexual, conflicte d’interès o
abús de poder. L’incompliment d’aquest codi suposa que,
de manera immediata, s’investiguin els fets, es prenguin
les mesures necessàries i s’actuï amb contundència. En
tots els casos que resolem, tant d’assetjament o abús
sexual com de frau o corrupció, apliquem sancions que
van de l’amonestació a l’acomiadament. Amb tot això,
volem crear un entorn segur per a les persones.

20

Prevenció i actuacions contra
l’assetjament i l’abús sexual

Durant l’exercici 2019-20 hem gestionat 15 denúncies internes
d’alguna mena de violència. Set d’aquestes denúncies estaven
relacionades amb casos d’assetjament laboral, tres amb
conductes d’assetjament, una amb l’abús sexual i dues amb
altres incidents menors, com ara l’ús de llenguatge inapropiat o
el conflicte d’interessos. Dos dels casos estan encara pendents
de resoldre. En tots, les persones afectades han rebut primers
auxilis psicològics i atenció mèdica quan ha calgut, així com,
posteriorment, suport psicosocial. Tolerància zero.

Contra el frau i la corrupció

Pel que fa a les conductes que han incorregut en frau i
corrupció, se n’han gestionat 26 casos; d’aquests, set
continuen sent investigats. L’impacte en termes econòmics ha
estat de 21.000 euros, dels quals n’hem recuperat 1.688,50. Sis
casos van ser desestimats per manca d’intencionalitat, i un
altre, per manca de proves.

Som un equip entusiasta i compromès, amb
gairebé un 52% de persones voluntàries
estables; i de les contractades, el 62%
treballen als països on operem. El nostre
compromís és contractar sempre personal
local, ja sigui del mateix país o de la regió,
tret d’excepcions, que són cooperants que
es traslladen temporalment a la destinació.
El 50% de l’equip contractat són dones;
en el voluntariat, el percentatge de dones
augmenta al 79%. Treballem en aliança amb
426 organitzacions locals, sempre amb la
implicació de les comunitats i persones
que sofreixen la pobresa i s’organitzen per
superar-la, amb l’objectiu de generar més
influència, del local al global, perseguint
canvis sostenibles.

EQUIP OXFAM INTERMÓN
2.558 PERSONES
6%

Cooperants,
expatriats/des,
70 persones

48%
1.232

PERSONES

56%

52%

En altres països,
696 persones

1.326

PERSONES

38%

A Espanya,
466 persones

Voluntariat estable
Personal contractat

Compromís amb el medi ambient

El desembre del 2019, ens vam declarar en “estat
d’emergència climàtica”. El nostre compromís és, l’any
2030, ser una organització neutra en emissions de CO2 ,
cosa que suposa reduir les xifres actuals al màxim i
treballar per compensar les que no puguem reduir. És
un camí que vam iniciar fa deu anys i gràcies al qual
des del 2009 disminuïm progressivament les nostres
emissions. També portem els nostres compromisos
amb les persones i el medi ambient més enllà de la
nostra organització i disposem d’un codi de conducta
per a proveïdors.

19
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Reconeixement al nostre Pla d’igualtat
Estem orgullosos d’informar que l’Ajuntament de
Barcelona ha reconegut el nostre Pla d’igualtat 20192022 amb una menció del Premi Barcelona a l’Empresa
Innovadora en Conciliació i Temps del 2019. El diploma
posa l’accent en les mesures que faciliten la feina de
cures a totes les persones de l’equip i que promouen
l’equilibri entre la vida personal i la professional. Són
mesures com la flexibilitat horària, les modalitats
de treball alternatives o l’ampliació de les baixes de
maternitat/paternitat i dels permisos per cures.

1.326
1.232
PERSONES
PERSONES

CONTRACTADES

VOLUNTÀRIES

42

EQUIPS
REPARTITS
EN DIFERENTS
POBLACIONS
ESPANYOLES

34

BOTIGUES
DE COMERÇ
JUST

Si vols més informació sobre bones pràctiques, entra a:
www.OxfamIntermon.org/ca/transparencia/organitzacio-integra
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UN EQUIP COMPROMÈS
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on treballem

on treballem

Bèlgica

IRAQ
Gran Bretanya

SíRIA

itàlia

Turquia
Líban

espanya
ESTATS UNITS

Tunísia

Ter. Palestins
(Gaza)

MARroc
mèxic

Guatemala

MAURITàNIA

REPÚBLICA
DOMINICANA
El Salvador
Nicaragua

Perú

SIERRA LEONE
Libèria
BURKINA FASO
Ghana
Benín
Nigèria
república
centreafricana

BRASIL

Bolívia
Països on treballa Oxfam
Països que gestiona Oxfam Intermón
Comerç just d’Oxfam Intermón

COMERÇ JUST.
25 ANYS APOSTANT PER LA DIGNITAT
DE LES PERSONES
Fa 25 anys vam començar a treballar en comerç just, comprant a
grups de petits productors i productores als quals asseguràvem un
preu adequat, feina digna i condicions laborals lliures d’explotació
i violència. Aquest any hem augmentat un 5% la compra de
productes en 41 països (al mapa, els més representatius per
volum), la qual cosa ha permès que més de 38.000 persones
s’hagin pogut beneficiar, amb una ocupació digna, de la venda
de productes a les nostres botigues i en supermercats. El 77%
dels productors i productores de comerç just tenen accés a feina
estable (davant del 23% d’ocupació temporal) i el 86% tenen
polítiques d’igualtat. Continuarem apostant per això. I per un
consum sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Mali

Senegal

HAITÍ
Colòmbia
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Algèria

Sàhara Occidental

Hondures

Paraguai

Egipte
Níger

Jordània

SUDaN

Ruanda
Burundi
Tanzània
MALAWI

Txad

REP. Dem.
Del Congo
Zàmbia
Zimbàbue

Argentina
Sud-àfrica

A l’Argentina
Des de fa dos anys, tenim una representació
d’Oxfam Intermón a l’Argentina, on ja comptem
amb una base social de 40.000 persones
(3.600 de les quals ens donen suport
econòmicament). En aquest país estem
contribuint, per mitjà d’organitzacions locals,
com fem a tot el món, a donar accés a aigua
potable a comunitats camperoles de l’interior del
país i a fer costat a iniciatives d’economia social
i feminista.

50%
DONES

19,4 milions DE

Pakistan
afganistan
Tadjikistan

PERSONES HAN MILLORAT LA
SEVA VIDA GRÀCIES A OXFAM
Corea del Nord

Àfrica Austral
2,7 milions (49% dones)

Xina
íNDIA
Iemen
Sudan del Sud

Àfrica de l’est
4,6 milions (52% dones)

Bangla desh

NEPAL

Somàlia
Myanmar
ETIÒPIA
UGANDA
KENYA
SRI LANKA

Laos
VIETNAM
Cambodja

filipines

TAILàNDIA

Àfrica de l’oest
2,4 milions (47% dones)

Timor Oriental
Papua
Nova Guinea

INDONèSIA

Illes Salomó

Amèrica Llatina i Carib
450.000 persones (56% dones)

Moçambic

Austràlia

Magrib i Pròxim Orient
5,2 milions (50% dones)

Micronèsia/Polinèsia

Àsia
3,6 milions (52% dones)
Oceania
150.000 persones (49% dones)
Amèrica del Nord, Europa i altres
150.000 persones (51% dones)

90

OXFAM

MÉS DE

PAÏSOS

TREBALLA AMB

6%

3.837

ORGANITZACIONS SÒCIES
MÉS QUE L’ANY ANTERIOR

4

MÉS DE
milions DE
PERSONES PARTICIPEN EN

600 INICIATIVES
D’

OXFAM

Si vols conèixer en detall el que fem a cada país,
pots descarregar-te la llista de programes al nostre web

Al nostre web, hi trobaràs la memòria ampliada: www.OxfamIntermon.org/ca/on-treballem
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on treballem

Treballar com a confederació multiplica la nostra força, abast i eficàcia. Sumem esforços i això ens
permet millorar la vida de milions de persones en més de 90 països a l’Àfrica, l’Orient Mitjà, l’Amèrica
Llatina, l’Àsia i també en alguns llocs d’Europa. Com a Oxfam Intermón assumim la responsabilitat de
gestionar íntegrament el treball en 12 països (Burkina Faso, el Txad, el Marroc, Mauritània, la República
Centreafricana, Bolívia, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, el Paraguai, la República Dominicana i
Colòmbia). La nostra força prové de les persones a qui ens devem.

les nostres finances

les nostres finances
Aquest ha estat un any difícil. Hem tancat amb un dèficit
de 3,1 milions d’euros que hem pogut absorbir amb una part
de les reserves, constituïdes de forma previsora en anys
anteriors. El gruix d’aquest resultat negatiu (1,8 milions
d’euros) s’explica per les diferències en el tipus de canvi en
el moment de tancament de l’exercici1. La resta del dèficit
(1,3 milions d’euros) es deu al fet que la captació de fons
no ha anat en línia amb el que estava previst, cosa que
hem compensat ajustant al màxim la despesa, però sense
deixar de dur a terme la nostra tasca contra la desigualtat
i la pobresa al món. Entre els estalvis destaca la reducció
de les despeses d’administració, un 2% respecte a l’exercici
2018-2019.
Tot i el balanç negatiu de l’exercici, continuem tenint la
confiança de milers de persones i entitats, públiques i
privades, en la nostra organització i en com gestionem els

recursos per aconseguir el màxim d’impacte en la vida de
milers de persones.
Gràcies a això, i en resposta al nostre compromís amb qui ens
doneu suport, hem destinat gairebé el 88% de la despesa
a la nostra missió final. Hem invertit al voltant de 84 milions
d’euros en programes de cooperació i acció humanitària,
gairebé 10,5 milions d’euros més que l’any anterior. Així mateix,
hem mantingut les nostres campanyes de sensibilització i
hem continuat comprant productes de comerç just a famílies
productores de països de l’Amèrica Llatina, l’Àsia i l’Àfrica.

1 A finals de març, la crisi sanitària va provocar una forta caiguda dels
mercats financers internacionals i va afectar a la baixa la cotització
de les divises en què tenim una part important de la nostra activitat.
Això ha generat una despesa teòrica, no efectiva, que hem de
comptabilitzar per complir amb la legislació vigent.

despeses

ingressos
12,2%
67%

33%

87,8%
Programes d’actuació
Administració i
captació de fons

Públics
Privats

Privats

per causes

1,4%
42,7%

11,8%
9,6%
1,2%
33,4%

30%
Socis i donants
particulars i
institucions
Oxfams
Herències i llegats
Vendes de productes
de comerç just

19%

Altres ingressos
Donatius per a
emergències

30%

públics

8,5%

20%
Per continents

0,1%
29,8%

Reduir la desigualtat
Drets de les dones
Salvar vides
Aliments i treball digne

6%
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EUROPA

Salvar vides
Drets de les dones

al món

i a espanya

La COVID-19 no entén de fronteres, però sí de desigualtat i
de pobresa. Des de l’inici de la pandèmia hem donat suport
a més de 8,13 milions de persones, i hem establert noves
aliances i hem enfortit les ja existents amb un total de
344 organitzacions locals en 62 països. Un repte sense
precedents de resposta humanitària a escala global. El
futur depèn de treballar conjuntament per fer-hi front, i així
ho fem.

La crisi econòmica que va esclatar el 2008 va portar
retallades en sanitat, educació i altres serveis bàsics que
van augmentar la desigualtat i la pobresa a Espanya. La
crisi de la COVID-19 ha agreujat, encara més, la situació
de vulnerabilitat de moltes persones. Des del 2016
i fins a l’arribada de la pandèmia, donàvem suport a
13 reconegudes organitzacions espanyoles cada any, però
l’impacte del coronavirus ens ha portat a ampliar aquest
suport a 29 organitzacions més, que han pogut atendre
necessitats bàsiques i urgents de milers de persones en
21 ciutats. Gràcies a elles, en aquesta emergència hem
pogut arribar a gairebé 25.000 persones de manera directa
i 51.800 de manera indirecta. Sense la feina incansable de
les organitzacions sòcies locals hauria estat impossible.

Hem centrat els nostres esforços on ja hi havia crisis
humanitàries prèvies, especialment en contextos fràgils,
en zones de conflictes i en camps de persones refugiades
i desplaçades, com al Iemen, Síria o el Sudan del Sud. La
pandèmia ha aguditzat la precària situació d’aquestes
poblacions.
Tenim una àmplia experiència en salut pública: habilitem
instal·lacions d’aigua i sanejament, distribuïm productes
d’higiene i ajudem a garantir l’accés a aliments i a altres
productes essencials. Gràcies a això podem donar suport
a milers de persones en una emergència com la de la
COVID-19.

8,13
MILIONS
DE PERSONES AJUDADES

© Fabeha Monir / Oxfam

El cicló Amphan, que va assotar les zones costaneres occidentals
de Bangla Desh el 13 de maig del 2020, va ser un gran desastre,
agreujat per la crisi de la COVID-19. Shushilan, organització sòcia
d’Oxfam, va entregar aliments, aigua potable i altres productes
bàsics a moltes de les persones més necessitades.

EN

62

PAÏSOS

344

AMB
ORGANITZACIONS
SÒCIES
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El Mohammad recull aigua en un bidó, al
costat de Monther Alattar, enginyer d’Oxfam,
a la unitat dessalinitzadora de la comunitat
pesquera de Khor Oromia (Iemen).
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Les crisis humanitàries globals
han arribat a xifres sense
precedents: 168 milions de
persones tenen dificultats per
sobreviure. Hem donat suport a
gairebé 12,5 milions de persones
en les principals respostes
humanitàries desencadenades
per conflictes o desastres, a
països com Burkina Faso, el
Iemen, el Txad, Somàlia, Kenya,
Colòmbia o Bolívia, i treballem
en diversos camps de persones
refugiades. Es calcula que el
2050 hi haurà 1.000 milions de
persones sense accés a l’aigua.
Milers de persones ja estan
vivint aquesta situació. L’aigua
és la nostra especialitat, i amb
ella salvem vides i prevenim
malalties.
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AIGUA POTABLE PER A MILIONS DE PERSONES REFUGIADES
I DESPLAÇADES ARREU DEL MÓN

Aquest últim any, 79,5 milions de persones s’han vist obligades a fugir de casa seva.
D’elles, 26 milions són refugiades i 45,7 són desplaçades internes. El nombre no
deixa de créixer. Hi ha una missió fonamental al nostre treball: portar aigua potable
i sanejament al màxim nombre de persones. A Bangla Desh hem proporcionat accés
a l’aigua a 200.000 persones; a Zaatari (Jordània), a 35.000; i també tenim presència
al Sudan, Uganda i el Líban. A Grècia, els oferim suport legal sobre els seus drets
a Europa. Però la situació de les persones desplaçades internes és encara més
complicada i afecta nombrosos països; entre d’altres, l’Iraq, el Iemen, l’Afganistan,
Burkina Faso, el Txad, Somàlia i el Níger. Així mateix, denunciem la desastrosa política
migratòria de la UE i, a Espanya, la situació del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants
(CETI) de Melilla, on s’amunteguen 1.400 persones en un espai per a 700.

REPÚBLICA CENTREAFRICANA: AIGUA PER A UN PAÍS SENSE AIGUA

La República Centreafricana travessa una profunda crisi humanitària, a la qual ara se
suma la COVID-19, i és un dels països més pobres del món. Des que hi va esclatar el
conflicte bèl·lic, el 2013, sofreix onades periòdiques de violència. La infraestructura
d’aigua i sanejament va quedar destruïda, i per això el treball de reparació i proveïment
d’aigua és clau. Amb la nostra actuació, 200.000 persones tenen aigua per beure,
cuinar, rentar-se i prevenir malalties. Un gran assoliment ha estat instal·lar un
sistema de proveïment que permet traslladar aigua potable del riu Samba fins al
camp de persones desplaçades PK3, el més poblat del país, fet que beneficia unes
50.000 persones, que abans depenien de camions cisterna. També hem instal·lat
punts d’aigua a Bangui i Paoua, que proveeixen gairebé 100.000 persones.

2.000 persones multimilionàries
acumulen més riquesa que
4.600 milions de persones. És només
una de les dades que evidencien la
creixent i escandalosa desigualtat
en què vivim. Només podrem capgirar
aquesta situació si les decisions
econòmiques donen prioritat a
les necessitats de la majoria de
la població. Cada vegada més, les
nostres propostes són tingudes en
compte pels principals organismes
internacionals, i també per més
països, amb la qual cosa aconseguim
canvis polítics que milloren la vida
de milions de persones. A Espanya,
durant la pandèmia, el Govern de
l’Estat va prendre mesures que havíem
demanat per als col·lectius més
vulnerables.

Manifestació a Santo Domingo
contra la corrupció i a favor de
la inversió estatal en habitatge i
serveis socials públics.

ESPANYA: UN INGRÉS MÍNIM PERQUÈ 850.000 PERSONES
PUGUIN SORTIR DE LA POBRESA

L’ingrés mínim vital era una de les nostres reclamacions històriques.
La seva aprovació per part del Govern espanyol ha estat un èxit col·lectiu
en què moltes organitzacions hem estat treballant des de fa anys. Era
fonamental per ajudar a combatre la desigualtat, que continua creixent.
Espanya és el sisè país més desigual de la Unió Europea, amb una taxa de
pobresa de 2 de cada 10 persones. La majoria de països europeus tenien ja
ajudes públiques per a milers de persones. Faltava Espanya. Després de la
irrupció del moviment 15-M, vam llançar una primera proposta; amb el canvi
de govern, la vam reprendre; i l’arribada de la COVID-19 va accelerar una
decisió que reclamàvem amb urgència. L’ingrés mínim ajudarà al voltant de
850.000 famílies a sortir de la pobresa.

REPÚBLICA DOMINICANA I PAKISTAN: MÉS RECURSOS PER
INVERTIR EN NECESSITATS BÀSIQUES

A la República Dominicana veníem denunciant, des de feia temps, un
sistema corrupte i clientelista que costava anualment milions a les arques
de l’Estat (1,1% del PIB). Després d’una intensa campanya, vam aconseguir
que el president decidís eliminar institucions qüestionades per la seva
manca de transparència i pel malbaratament de recursos públics. Amb un
percentatge de pobresa superior al 60% al país, el Govern podrà destinar
aquests recursos a partides que beneficiïn la majoria de la població. Una
altra campanya amb què hem aconseguit canvis polítics que repercuteixen
directament en la vida de milions de persones ens porta a Islamabad
(Pakistan), ciutat de més d’un milió d’habitants on la rebaixa de l’IVA dels
aliments bàsics (del 17,5% al 7%) ha alleujat l’economia domèstica de
moltes llars.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Revista Oxfam Intermón | Novembre 2020 | resum d’activitats | 27

Construïm un futur amb_justícia

Construïm un futur
amb_justícia

Construïm un futur amb_aliments i treball digne

Construïm un futur
amb_aliments
i treball digne
El canvi climàtic i la desigualtat
extrema són les crisis bessones
del nostre temps i requereixen
solucions conjuntes: cal reinventar
el model econòmic actual per tenir
cura de totes les persones i del
planeta, i s’ha de fer urgentment.
Per aquest motiu, donem
suport a l’agricultura familiar i
impulsem canvis estructurals per
assegurar que milers de persones
puguin prosperar i adaptar-se a
l’escalfament global, amb accés
a aliments i a treball digne. Els
desafiaments del canvi climàtic
augmenten any rere any: és
fonamental treballar en projectes a
llarg termini, sostenibles i de futur.
Hi estem posats.

KENYA: ATURAR LA FAM I FER FRONT A UNA
DESMESURADA PLAGA DE LLAGOSTES

La Banya d’Àfrica ha fet front a una triple crisi provocada pel canvi climàtic: a la
dura sequera que venien patint els països de la regió es van sumar uns mesos de
fortes inundacions, la qual cosa va crear un brou de cultiu per a la reproducció
massiva de llagostes, que van amenaçar seriosament les collites i, per tant,
l’alimentació de milions de persones. Kenya ha estat un dels països més afectats,
amb aproximadament 1,4 milions de persones en risc de fam. Vam donar suport
a 400.000 persones amb accés a aliments i vam establir un sistema de vigilància
sobre els avenços de les llagostes per poder atacar-les. També vam promoure
retransmissions de ràdio per informar i prevenir sobre l’ús d’insecticides, arribant
a més d’un milió de persones. Aquest mateix mecanisme va servir, posteriorment,
per difondre informació sobre la COVID-19 a les comunitats.

EMPRESES QUE CANVIEN VIDES

Prop de 800 milions de persones viuen en la pobresa extrema al nostre planeta. La
majoria depenen de l’agricultura a petita escala i no tenen accés als mercats. El més
necessari: un ingrés estable amb el qual poder viure i prosperar. I, per aconseguir-ho,
busquem propostes innovadores. Una d’aquestes propostes és la col·laboració entre
empresaris i empresàries d’Espanya amb persones emprenedores d’altres parts del
món, donant-los suport per construir negocis sostenibles, que generin ocupació i
riquesa en les comunitats, i per a això els ofereixen oportunitats de finançament,
assessorament professional i impuls social. Des del 2015, hem fet costat a
23 empreses, amb la qual cosa s’han generat 159 llocs de treball, una mica més de
301.000 euros en salaris pagats i 2,5 milions d’euros en ingressos a empreses. Prop
de 22.000 persones han millorat les seves vides.

Marleni Alvarado és productora de panela i
forma part de la Cooperativa Agraria Ecológica y
Solidaria Piura (CAES Piura), al Perú.
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En un món on els feminicidis
i les agressions sexuals no
cessen, i fins i tot augmenten en
condicions com les propiciades
per la pandèmia, la nostra aposta
continua sent clara: la prevenció
i l’eliminació de les violències
masclistes són urgents i més
necessàries que mai. A més,
donem suport a organitzacions
feministes i de dones per impulsar
la seva participació política i el seu
empoderament econòmic i social.
A l’Amèrica Llatina, hi treballem
des de fa 30 anys defensant els
drets de les dones, com també al
Marroc. I a Espanya col·laborem
amb organitzacions que han
beneficiat més de 48.000 persones.

COLÒMBIA: DEFENSAR LES DEFENSORES

Des de la signatura de l’acord de pau, més de 460 líders socials i comunitaris han
estat assassinats a Colòmbia per defensar la seva terra i els seus drets, entre ells
55 dones. El primer semestre del 2019, la mitjana d’assassinats va ser d’un cada
dues setmanes. La situació de les dones és particularment dramàtica, ja que a
més pateixen violència sexual. Allà, al voltant del 70% de les dones n’han sofert,
i només 2 de cada 10 denuncien. Amb la campanya Juntes som Victoria vam exigir
al Govern colombià mesures per a la prevenció i la protecció i hem aconseguit
que les mateixes afectades participin en espais polítics clau, tant a Colòmbia
com internacionalment, per aconseguir canvis normatius que els assegurin més
protecció. Artistes com Juana Acosta, Adriana Ugarte, Bomba Estéreo o Lola
Vendetta van donar suport a la campanya.

ESPANYA: UN SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A LES
TREBALLADORES DE LA LLAR I LES CURES

Des del 2016, fem costat a organitzacions de reconeguda trajectòria a Espanya
que col·laboren amb alguns dels col·lectius més desfavorits. Moltes de les prop
de 700.000 dones que treballen en tasques domèstiques o de cures, la majoria
d’elles migrants, ho fan sense contracte o en condicions precàries. La COVID-19
ha estat demolidora: a més de quedar-se sense feina, moltes no han tingut dret a
subsidi. Per aquest motiu, vam reivindicar com a mesura urgent que el Govern de
l’Estat aprovés un subsidi extraordinari per a elles. La bona notícia va ser que es
va aconseguir, encara que el considerem insuficient i continuarem donant suport
a organitzacions locals per seguir reclamant els seus drets i polítiques públiques
específiques. Hi ha una altra manera d’organitzar l’ocupació i les cures. Creiem
en això.
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La Yaquelín és defensora dels drets humans
i ambientals a Colòmbia i forma part de
l’organització Fuerza de Mujeres Wayuu. Fa uns
anys que viu desplaçada de la seva comunitat,
des que va rebre amenaces de mort per haver
denunciat diverses empreses mineres que han
contaminat les seves terres.
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Juana Acosta

Actriu i col·laboradora

M’agrada donar suport a causes com les que defensa
Oxfam Intermón. És un luxe fer servir la meva veu per
impulsar-les i poder arribar a més gent. He col·laborat
en diversos projectes i els resultats sempre han estat
molt positius i de gran impacte. La seva lluita per la
igualtat a escala global em sembla fonamental.

Clara Gil
Sòcia

El que m’agrada més de col·laborar amb Oxfam Intermón
és la confiança que em transmet saber que la meva
aportació es destina a causes molt afins als meus
valors i principis, com són la justícia, la igualtat, la
valentia i la responsabilitat.

Javier Raventós
Donant

Sempre m’ha agradat el que fa Oxfam Intermón. Hi
tinc una relació molt pròxima, i per això fa anys que
hi col·laboro i inverteixo en projectes que donin
suport a lluitar contra la pobresa, sobretot en països
on hi ha moltes necessitats.

188.871
PERSONES
SÒCIES I
DONANTS
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1.190
EMPRESES

COL·LABORADORES

1.776
250.000
PARTICIPANTS
EN EL

TRAILWALKER

COMPRADORS/ES
DE COMERÇ JUST

Raquel Iglesias

Voluntària i coordinadora del comitè d’Oxfam Intermón

Fa anys vaig decidir participar com a voluntària a
Oxfam Intermón, per la seva feina en emergències
i cooperació al desenvolupament. Des de llavors,
continuo participant-hi activament, denunciant la
desigualtat i la injustícia social.

Carmen García-Rosado

Ha inclòs Oxfam Intermón al seu testament

Deixar un llegat és una qüestió de consciència, de ser
coherent amb com has viscut la teva vida, de mantenir
la utopia i l’idealisme d’un món millor. I sobretot és una
qüestió de justícia i de continuar sent solidària també
després de la mort.

Inma Benita

Compradora habitual de comerç just

Com a consumidora, en fer una compra responsable
sento que contribueixo a aconseguir un món més
just i solidari. Estic agraïda a Oxfam Intermón per
facilitar-me l’opció dels productes de comerç just,
que a més són d’una qualitat excel·lent.

448 PERSONES

ENS ESMENTEN EN
EL SEU

TESTAMENT

279.153

SEGUIDORS/ES EN
XARXES SOCIALS

426

ORGANITZACIONS
SÒCIES AL MÓN,

40 A ESPANYA
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Amb tu i amb el suport de milers de persones, empreses i organitzacions sòcies, hem estat capaços
de canviar la vida de milions de persones en més de 90 països del món. Gràcies per la teva aportació
econòmica o per la teva signatura en una campanya. Gràcies per la teva compra de comerç just, per la
teva interacció en les xarxes socials, per la teva participació en esdeveniments presencials i en línia.
Pel teu compromís, moltes gràcies. Perquè amb la suma de totes aquestes accions tenim la força que
necessitem per construir un futur sense pobresa. Gràcies per ser part d’Oxfam Intermón!

ENTITATS

ALIANÇA AMB TRIODOS BANK:
ELS SIS GRAUS DE SEPARACIÓ
La teoria dels sis graus de separació és una hipòtesi segons la qual qualsevol persona del nostre
planeta està connectada amb qualsevol altra a través d’una cadena de persones conegudes que no
té més de cinc baules (és a dir, aquestes dues persones estan connectades per mitjà de sis enllaços
com a màxim), cosa que ens remet a la idea que el món, en certa manera, és ben petit. I aquest és el
punt de partida de la campanya de l’entitat de banca ètica i sostenible Triodos Bank a favor d’Oxfam
Intermón. Text: Montse Presa, tècnica de l’Àrea d’Aliances Estratègiques i Relació amb Col·laboradors

S

Tenint en compte aquesta premissa,
Triodos Bank donarà 30 € a Oxfam
Intermón per cada nou client que
contracti un Compte Corrent i una Targeta
Dèbit Triodos. Amb la iniciativa, vàlida per
a altes en línia, Triodos Bank es proposa
donar 30.000 € a Oxfam Intermón, cosa
que equival a mil noves altes.
Oxfam Intermón destinarà l’import de la
donació a dues iniciatives:
• Un estudi sobre la desigualtat que
analitzarà la contribució de les
empreses del sector financer a la
desigualtat econòmica a Espanya.
Aquesta anàlisi ens ajudarà a reduir la
desigualtat i a protegir la població més
vulnerable.
• Empreses que Canvien Vides, un
programa que vam iniciar fa cinc
anys i que promou la creació i el
desenvolupament de petites i mitjanes
empreses viables en zona rurals de
països de l’Àfrica de l’Oest i l’Amèrica
Llatina. Es tracta d’iniciatives
empresarials que fomenten el lideratge
femení i que són impulsades per les
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i cada persona del planeta està
connectada amb qualsevol
altra per sis o menys enllaços,
imagina’t quin abast tindrà que
difonguis una cosa en el teu entorn i,
després, cada persona la comparteixi
amb d’altres. Segons la teoria dels sis
graus de separació, cada persona coneix,
de mitjana, entre amistats, familiars i
companys i companyes de feina o escola,
al voltant de cent persones. Si cadascuna
d’aquestes cent persones pròximes es
relaciona amb cent més, significa que
qualsevol individu pot transmetre un
missatge a 10.000 persones si totes el
comparteixen amb els éssers propers.

i Amb els fons donats impulsarem la creació de petites empreses liderades per dones, com
aquesta de transformació de productes lactis a Burkina Faso.

mateixes comunitats per tal que les
famílies tinguin ingressos estables.
Aquest projecte ja ha fet costat a
23 empreses i ha permès que millori
la vida de 22.137 persones. El seu
impacte econòmic i social no ha deixat
de créixer i continuarem incorporant-hi
empreses sostenibles perquè tinguin
suport financer i tècnic que impulsi
la seva activitat econòmica i millori la
seva viabilitat futura.

Campanya vàlida del 26/10/2020
al 31/12/2020.
Consulteu-ne les condicions a:
bit.ly/alianza-triodos

Triodos Bank va néixer amb la
finalitat de promoure un canvi
positiu de la societat des del
sistema financer. Com a banc,
únicament finança empreses i
organitzacions que treballen en
els àmbits social, mediambiental i
cultural, gràcies al suport
d’estalviadors i inversors que
opten per una societat més
humana i sostenible.

PERSONES OXFAM

VIDES QUE
FAN HISTÒRIA
Hi ha vides que fan història, perquè a través del seu llegat solidari canvien el futur de moltes
persones, com ara les 50.000 que viuen al camp de desplaçats de Bria, a la República
Centreafricana, que ara disposen d’aigua corrent ininterrompuda i segura. Aquest és tan sols
un exemple de l’impacte que té el suport de moltes persones que van col·laborar amb Oxfam
Intermón en vida i que han continuat fent-ho després, per mitjà del seu testament.

L’

aigua és un bé escàs a la
República Centreafricana, un
dels països més pobres del
món. Allà, Oxfam és un dels
principals proveïdors d’aigua i mesures
de sanejament. El treball que fem per
assegurar la provisió d’aigua és essencial
en llocs remots com el camp que acull
50.000 persones a Bria, a la part central
del país, on, gràcies a col·laboracions com
els llegats solidaris, hem pogut instal·lar
un sistema de distribució d’aigua segur.
El sistema d’aprovisionament s’ha
confeccionat amb una solució innovadora
i eficient, basada en la canalització
de l’aigua tot aprofitant la força de
la gravetat. “A més, hem construït un
sistema de bombament per apropar
l’aigua del riu, una purificadora i diversos
tancs d’emmagatzematge”, explica Ferran
Puig, director d’Oxfam a la República
Centreafricana.
“Abans, el camp funcionava amb aigua
que arribava en camions cisterna, però
no s’obria fins les 8 del matí i es formaven
grans cues; de vegades havíem d’esperar
tres hores”, explica Alphonsine Ndakala,
que viu a Bria des de fa més de dos anys i
té quatre fills.

Les herències i llegats solidaris tenen un
gran impacte en la vida de famílies com
la de l’Alphonsine. Hi ha moltes persones
que han tingut en compte Oxfam Intermón
en fer el testament, i gràcies a elles
podem portar aigua, aliments i treball
digne a moltes llars.
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Text: Itxaso Ferreras, responsable d’Herències i Llegats d’Oxfam Intermón

Amb el suport de les prop
de 450 persones que ara
per ara ens han inclòs en el
testament, construirem un
futur sense pobresa per a
molta gent
Una quantitat concreta, un bé immoble,
uns fons d’inversió, unes joies...,
qualsevol part de la nostra vida pot
transcendir. Actualment són gairebé
450 les persones que han inclòs Oxfam
Intermón en el testament, perquè les
seves vides, quan elles ja no hi siguin,
tinguin un impacte positiu en el futur
d’altres persones.
Hi ha moltes vides anònimes que han
fet història. En memòria de totes elles,
gràcies.

i L’Alphonsine és una de les dones que
cada dia agraeixen tenir un sistema d’aigua
que els estalviï les tres hores de cua o els
3 km d’anada i de tornada que havien de fer
abans.

Incloure una causa solidària en el testament és molt senzill: només cal deixar-ho
per escrit. A Oxfam Intermón disposem d’un equip d’assessoria legal que respon amb
total confidencialitat a les qüestions relacionades amb aquesta manera de col·laborar.
Pots contactar directament amb l’equip mitjançant el correu electrònic
(legados@OxfamIntermon.org) o per telèfon (648 285 013, Itxaso Ferreras).
Més informació a: bit.ly/el-teu-llegat
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L’ALTRA BOTIGA

DEL LOCAL AL GLOBAL
A Oxfam Intermón fa més de 25 anys que treballem en el comerç just, convençuts
de la importància d’incidir en les causes que generen pobresa i injustícia, allà
on es donin. Mitjançant les retribucions justes, el respecte dels drets socials i
mediambientals i la generació d’oportunitats per a les persones vulnerables, hem
comprovat que s’aconsegueixen canvis sostenibles.

Nous productes de compromís local

A

mb aquesta mateixa lògica
ens estem aproximant també
a persones que pateixen
les conseqüències de la
desigualtat i la injustícia al nostre país. La
nostra marca de productes d’alimentació,
Tierra Madre, adquireix un nou valor en
incloure també productes fets aquí.
Els anys vinents anirem incorporant
productes que adapten els valors del
comerç just a les circumstàncies de
persones que treballen en el medi
agrícola a Espanya. Aquest compromís
local complementarà el que tenim amb
els grups productors dels països en
desenvolupament, és a dir, no deixarem
de donar suport a les persones que
produeixen els tradicionals productes
Tierra Madre, sinó que seran productes de
cultiu tradicional aquí. Seran productes,
en tots els casos, orientats a la lluita
contra el canvi climàtic perquè el
cultiu serà de certificació ecològica
i perquè connectarem directament la
gent que produeix amb els consumidors
i consumidores. Però, sobretot, els
productes Tierra Madre de compromís local
seran generadors d’oportunitats per a
col·lectius vulnerables i, en tots els casos,
apostarem per projectes socials que
atendran tantes més persones com més
gran sigui la capacitat de comercialitzar.
Continuarem posant el comerç al servei de
les persones, no a l’inrevés.
I mantindrem la nostra convicció per
la qualitat, perquè sabem que els
preus justos per a la producció agrària
s’obtenen cuidant els productes i
assegurant el gust natural del producte
de temporada.
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El primer producte d’aquest compromís
local seran taronges valencianes
ecològiques de varietats autòctones, de
conreu natural, recollides manualment
una per una i comprades directament
a productors de petita escala. Gràcies
a aquesta compra directa estarem
garantint una taronja acabada de collir
de l’arbre, amb totes les propietats i la
màxima frescor.

migrants que estan treballant per
normalitzar la seva vida aquí. Podràs
trobar les nostres taronges a la botiga
virtual (tienda.OxfamIntermon.org) durant
els mesos naturals de producció, del
novembre al maig, i la compra sempre
dependrà de la disponibilitat de producte
fresc, atès que la fruita no passarà per
les cambres sinó que anirà directament
del camp a casa teva.

A través d’una iniciativa de camperols
i camperoles que es resisteixen que
un cultiu tradicional es perdi en una
globalització que només mira per la
rendibilitat, fem costat també a persones

Més informació a:
bit.ly/comprar-comerçjust

compromís
local

L

a nova col·lecció està inspirada
en la cura de la natura, en
l’equilibri entre els elements i
els éssers vius. Elaborats amb
cotó orgànic amb certificat GOTS, estan
disponibles en parells individuals i també
en caixes regal.
El grup productor amb el qual treballem
en aquesta col·lecció és Buluş Çorap,
una empresa familiar ubicada a Istanbul
(Turquia) que segueix els estàndards
del comerç just i el respecte pel medi
ambient. Buluş està compromesa amb
el desenvolupament comunitari i per
això la majoria dels seus treballadors i
treballadores són persones en situació
de desavantatge econòmic procedents
del mateix barri on es troba la fàbrica.
Actualment treballen a Buluş nou dones
i vuit homes, per a la remuneració dels
quals es respecta la igualtat salarial de
gènere.

Veraluna Socks
Checks Green
(35-46)
Ref. 10408896
6,90 €

Veraluna Socks
Stripes Blue
(35-46)
Ref. 10409190
6,90 €

Aquests mitjons, com totes les peces de
Veraluna Comerç Just, es confeccionen
amb cotó orgànic. L’ús de cotó orgànic,
o ecològic, és beneficiós per al medi
ambient i per a la nostra salut perquè és
conreat en camps de terra fèrtil lliures
de pesticides i fertilitzants químics i
sintètics, i és filat i produït sense químics
tòxics. A més, quan fem servir peces
fabricades amb cotó orgànic disminuïm
la possibilitat de patir reaccions
al·lèrgiques, la nostra pell respira millor i
contribuïm al respecte pel medi ambient i
a la cura de la Terra.
Trobaràs la nova col·lecció de mitjons
i altres peces Veraluna a les nostres
botigues de comerç just i a la botiga
virtual.

Veraluna Socks
New Geo Red
(35-46)
Ref. 10408742
6,90 €

Veraluna Socks
Faces Red
(35-46)
Ref. 10408650
6,90 €

© Buluş Çorap

Nova col·lecció de mitjons
de cotó orgànic Veraluna

“Puc oferir
als meus fills
educació”
Yildiz Yildiz, dona, 45 anys.
“Fa gairebé cinc anys que treballo
a Buluş Çorap. Tinc dos fills: un
està a la universitat, i l’altre,
encara a l’escola primària. Per a
mi, això és el més important: puc
oferir educació als meus fills.
M’agrada treballar a Buluş. Si
alguna vegada hem de fer hores
extra, obtenim una bona paga per
aquest temps afegit. A més, he
rebut formacions. L’any passat, el
meu marit i jo vam poder comprar
un terreny amb els estalvis que
teníem; el vam comprar per
assegurar-nos una vida
tranquil·la en la nostra jubilació.”

i Veraluna Comerç Just aposta per la qualitat de les peces, la naturalitat dels teixits
i la creació d’estils atemporals que fomentin la compra conscient i de qualitat.
Tots els models estan disponibles en les talles següents: 35-38, 39-42 i 42-46.

Podràs trobar aquests productes, com també els d’alimentació i cosmètica natural, a les 34 botigues que
tenim distribuïdes arreu d’Espanya o a la nostra botiga virtual: tienda.OxfamIntermon.org
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CONSTRUÏM UN FUTUR
SENSE POBRESA

900 22 33 00

OxfamIntermon.org

…amb un amic, un
familiar, o dona-la a la
biblioteca del teu barri.
Com més siguem, més
canvis aconseguirem.

10247730

quan hagis
llegit la
revista,
comparteix-la...

