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Solidaris
Els joves dels països subdesenvolupats tenen poc accés a l’ensenyament secundari. Foto: Reuters
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Canvis, no
recanvis

El darrer informe sobre l’estat de la infància elaborat per Unicef reivindica
la necessitat d’atendre el col·lectiu dels adolescents, un dels grans oblidats

Manca atenció als joves
per eradicar la pobresa
MADRID La comunitat internacio-

nal hauria de redoblar l’atenció i
la inversió en polítiques adreçades als adolescents si volgués
trencar el cercle de la pobresa,
particularment als països menys
desenvolupats, que tenen una població molt jove.
Aquesta és una de les conclusions del darrer informe Estat mundial de la infantesa el 2010, elaborat per Unicef, presentat aquest
mes i que se centra en la situació
dels 1.200 milions de joves al món
que tenen entre 10 i 19 anys. Segons explica l’organisme de
l’ONU, els països han de començar a dedicar a l’adolescència la
mateixa atenció que han posat en
la infantesa les darreres dues dècades i que ha permès notables
avenços en la lluita contra la mortalitat infantil i l’escolarització primària, entre altres indicadors.
L’índex mundial de mortalitat
de menors de 5 anys s’ha reduït
un 33% en els darrers 20 anys i
s’ha aconseguit que l’assistència
escolar primària de les al·lotes estigui gairebé alhora de la dels seus
companys masculins, destaca l’informe. En contrast, els avenços en
aquestes mateixes matèries en relació amb l’adolescència “han
estat menors” i l’estudi assenyala
que més de 70 milions de joves en
edat de cursar els primers anys

d’Educació Secundària no assisteixen a classe, una situació encara pitjor en el cas de les joves. Unicef adverteix que, “si els adolescents no s’eduquen, no poden
adquirir els coneixements i la capacitat necessaris per eludir el perill que representen l’explotació,
l’abús i la violència a què estan exposats”. Així, cita com a exemple
el fet que els avenços socials al
Brasil aconseguiren evitar la mort
de 26.000 al·lots entre 1998 i
2008, mentre que en aquell mateix període de temps van perdre
la vida a causa de la violència i la
delinqüència uns 86.000 adolescents d’entre 15 i 19 anys.
“Sens dubte, és molt trist salvar
infants en la primera dècada de
vida sabent que molts moriran en
la segona”, observa en la introducció de l’informe el director
executiu d’Unicef, Anthony Lake.

Contagi per VIH
Així mateix, el treball recorda que
al voltant del 30% dels nous casos
del VIH i sida que es registren
anualment corresponen a joves
d’entre 15 i 24 anys; en canvi, al
món en desenvolupament (amb
l’excepció de la Xina) una de cada
tres adolescents contreuen matrimoni abans dels 18 anys.
Segons el parer dels autors,
l’adolescència és l’etapa de la vida

en la qual les desigualtats es manifesten de manera “més descarnada”, particularment per al 88%
dels adolescents que viuen en països en desenvolupament, i recorden que 81 milions de joves al
món manquen d’un lloc de treball.
Per afrontar aquesta situació,
Unicef recomana, en primer lloc,
demanar dades més fidedignes
LESXIFRES

20%
malalties mentals. Un 20 per
cent dels adolescents en l’àmbit
mundial té algun problema de
salut mental o de comportament,
segons l’informe anual Estat mundial de la infantesa, d’Unicef.•

sobre la vertadera situació dels
adolescents i, posteriorment, redoblar les inversions en educació
i capacitació per equipar-los amb
els mitjans necessaris per sortir
de la pobresa. A més, suggereix
fomentar mecanismes i fòrums
que proporcionin veu als joves i
els permetin participar en la vida
pública del país.
També insta a la promulgació de
legislacions, polítiques i programes que protegeixin els drets dels
adolescents i lluitin contra les
condicions socials que impedeixen la seva sortida de la pobresa.
D’altra banda, l’informe reflecteix
en les taules estadístiques un nou
descens de la mortalitat infantil al
món, que es va situar en 60 infants menors de 5 anys per cada
1.000 el 2009, en contrast amb
les 77 morts per cada 1.000 que es
registraven el 2000.
Alhora, el 15% dels nounats
entre 2005 i 2009 registraven un
pes per sota del recomanat.• Efe

Al voltant del 30% de nous casos d’infecció
de VIH que es registren cada any es produeix
entre els grups de joves d’entre 15 a 24 anys
L’òrgan de l’ONU insta a desenvolupar
polítiques que permetin als joves sortir
de possibles situacions de probresa

L’antropòleg Gustau Nerín, un
català resident a Guinea Equatorial, acaba de publicar el llibre Blanc bo busca negre pobre
(ed. La Campana), en què fa
una crítica descarnada, políticament incorrecta, àcida,
sense concessions al bonisme, de l’ajuda oficial al desenvolupament i de les ONGD. No
és un llibre apte per a melindrosos ni per a puritans de la
cooperació. Però si allò que
hom pretén no és tranquil·litzar la consciència sinó sotmetre’s a una teràpia de xoc per
revisar els tòpics i mirar de
ser, de debò, mínimament útil
per al món empobrit, la seva
lectura és més que recomanable.
L’enèsim informe d’Unicef
sobre l’estat mundial de la in-

Hauríem de tractar
els ciutadans dels
països empobrits
com el que són
i no com a negrets
fància ens pot dur a considerar que tal vegada hauríem
d’augmentar els fons d’ajuda
bàsica destinats a la població
infantil més pobra del planeta. Doncs bé, des de la perspectiva de Nerín, potser no.
Potser la política de tapaforats
contribueix a mantenir les
condicions que fan que
aquests infants no se’n surtin.
Canvis estructurals, i no recanvis de segona categoria,
demana Nerín. Capitalitzar i
apoderar les poblacions locals
perquè siguin elles qui, des de
la seva realitat i per ventura
sense tants d’experts i supervisors, s’espavilin per sortir
del pou. Tal vegada hem de
canviar la perspectiva: hauríem de començar tractant els
ciutadans dels països empobrits com això, com a ciutadans, i no com a negrets.•

