
 
 
 
 
 
 ANUE 

INFORMA 

 

  

 

 

Els arguments a favor d’una renda bàsica universal 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601 

 

UNDP Guatemala/Caroline Trutmann. Dones agrícolas de Guatemala 

 

La subsecretaria general de les Nacions Unides i directora regional del Programa de 

les Nacions Unides per al Desenvolupament a Àsia i el Pacífic, Kanni Wignaraja, 

destaca la necessitat de posar en marxa aquest sistema de seguretat social i 

adverteix que l'alternativa a no implementar-lo resultarà en un augment de la 

desigualtat que incrementarà les tensions. 

La voràgine en la qual ens ha submergit el brot de COVID-19 ha portat a diversos 

països a considerar la possibilitat d'establir incentius fiscals a gran escala i la 

impressió de diners per a mitigar les dues crisis que s'estan desenvolupant 

simultàniament: la pandèmia i la desenfrenada depressió econòmica. 

L'aplicació d'aquestes mesures resulta fonamental, però han de ser estratègiques i 

sostenibles ja que, per a tractar les crisis actuals, hem d'evitar plantar les llavors 

d'altres noves, ja que hi ha molt en joc. 

Per això, ha arribat el moment d'incorporar un nou element al conjunt de mesures 

polítiques que els Governs estan adoptant. Un factor conegut de sobres, però al 

qual hem oblidat per complet: La Renda Bàsica Universal, un mecanisme necessari 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477601
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com a part del paquet de mesures econòmiques que ens ajudarà a sortir d'aquest 

abisme. 

Els avenços en les vacunes contra el COVID-19 són bones notícies, 

però fins i tot sense elles es pot parar la pandèmia: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691 

 

Els avenços en una de les vacunes contra el coronavirus són bones notícies. Però 

l'Organització Mundial de la Salut ha destacat que no es pot esperar a tenir una 

vacuna perquè cal salvar vides ara, entre elles les de grups vulnerables com els 

indígenes. Per això, demana als països que apliquin amb diligència i rigor les 

estratègies de salut pública que poden detenir el coronavirus com han detingut 

l'ébola. 

L'Organització Mundial de la salut ha qualificat com “una bona notícia” els avenços 

en la vacuna que desenvolupa la Universitat d'Oxford, que ha donat resultats 

encoratjadors en un assaig amb 1000 voluntaris. 

El director d'emergències de l'Organització, Michael Ryan, va dir que són “resultats 

positius”, però va precisar que són “estudis de fase 1” pel que encara queda “un 

llarg camí”. “Ara cal provar-la en grups més grans de població", va assenyalar. 

Una vegada s'aconsegueixi que una vacuna sigui efectiva, el repte serà poder 

fabricar-l'a escala i que estigui disponible per a tothom. L'Organització Mundial de la 

Salut ha creat un accelerador de vacunes, però Ryan va explicar que caldrà donar 

una prioritat. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477691
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“Aquest mecanisme com és actualment no podrà donar una vacuna a tots en el 

món. Haurem de prioritzar qui té quina vacuna al principi, segons la qual estigui 

disponible. I haurem de dissenyar polítiques i prioritats per al millor ús d'aquestes 

vacunes”, va explicar. 

 

Uns 40 milions de nens sense educació preescolar degut al 

coronavirus 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751 

 

 

© UNICEF/Simon Nazer.Alumnes d'un jardí de nens secundat per UNICEF es renten les 

mans.Ciutat Jongiu, Corea del Nord 

 

 

El tancament de les guarderies i jardins de nens a causa de la pandèmia de COVID-

19 ha deixat sense educació preescolar a 40 milions de nens, segons dades de 

l'agència de l'ONU dedicada a la infància. Aquesta alteració del sistema educatiu 

priva als petits dels fonaments necessaris per al seu desenvolupament social i 

intel·lectual. 

La directora executiva d'UNICEF va assenyalar que les alteracions resultes de 

l'emergència deixen als nens sense poder començar la seva educació de la millor 

manera possible. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477751
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“Les cures infantils i l'educació primerenca estableixen les bases de tots els aspecte 

del desenvolupament dels nens. La pandèmia amenaça aquests fonaments”, va 

recalcar Henrietta Fore. 

El tancament d'activitats també ha deixat al descobert una crisi encara més profunda 

en les famílies amb nens petits als països de renda baixa i mitjana on de per si 

mateix mancaven de serveis de protecció social. 

Des d'abans de l'aparició del coronavirus, la baixa qualitat, l'alt preu o la falta 

d'accés a les cures infantils i l'educació primerenca havien forçat a molts pares a tot 

el món a deixar als nens petits en ambients insegurs o poc estimulants en una etapa 

crítica del seu desenvolupament. 

 

La desforestació disminueix, però no al ritme suficient per a 

protegir al planeta: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477741 

El món s'havia proposat acabar amb la desforestació en 2020, però un nou informe 

indica que faltarien uns altres 25 anys per a aconseguir-ho. Malgrat l'augment 

d'àrees protegides, el Brasil, Bolívia i Paraguai estan entre els països que han 

perdut la major quantitat de cobertura de boscos en l'última dècada. Boscos sans 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477741
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són essencials en la lluita contra el canvi climàtic. En els últims cinc anys, la taxa 

anual de desforestació es va estimar en 10 milions d'hectàrees, enfront dels 12 

milions d'hectàrees en 2010-2015 i 16 milions d'hectàrees en 1990-2000. 

Milions de persones a tot el món depenen dels boscos per a la seva seguretat 

alimentària i els seus mitjans de vida. Protegir els boscos també és clau per a 

conservar els recursos naturals, ja que alberguen la major part de la biodiversitat 

terrestre de la Terra i ajuden a mitigar els impactes del canvi climàtic. 

Segons el més recent informe sobre l'estat dels boscos del món, aquests contenen 

60.000 espècies d'arbres diferents, el 80% de les espècies d'amfibis, el 75% de les 

espècies d'ocells i el 68% de les espècies de mamífers de la Terra. 

La pandemia del coronavirus provoca un espectacular augment de 

la gana al món: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477631 
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La COVID-19 provocarà que uns 25 països s'enfrontin a nivells devastadors de fam 

durant els pròxims mesos, destaca un nou informe conjunt del Programa Mundial 

d'Aliments i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i Agricultura. 

Malgrat que les necessitats es concentren majoritàriament a Àfrica, també afecta als 

països d'Amèrica Llatina i el Carib, d'Orient Mitjà i d'Àsia que estan sofrint alts nivells 

d'inseguretat alimentària, segons va detectar una anàlisi d'alerta primerenca dels 

principals focus de seguretat alimentària de tots dos organismes. 

Davant aquesta greu situació, el Programa Mundial d'Aliments va ampliar les seves 

tasques d'ajuda alimentària a 138 milions de persones. 

El cost de la resposta de l'Organització humanitària a la creixent inseguretat 

alimentària s'estima en 4900 milions de dòlars, amb altres 500 milions destinats a 

prevenir l'esclat de la fam als països amb major risc. 

Aquesta suma representa més de la meitat de l'actualització del Pla de resposta 

humanitaria mundial a la pandèmia de COVID-19 llançat aquest dijous per un valor 

de més de 10.000 milions de dòlars i que representa la major crida de la història de 

les Nacions Unides. 

 La COVID-19 pot atacar greument a 186 milions de persones amb 

enfermetats cròniques a l’Amèrica Llatina: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477731 

 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477731
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Tres de cada deu persones a Amèrica, és a dir uns 325 milions, corren el risc 

d'emmalaltir-se greument de COVID-19 pel fet que pateixen mals crònics com a 

diabetis, hipertensió, problemes renals, obesitat, tuberculosi o VIH, va alertar aquest 

dimarts la directora general de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS). 

D'aquest grup vulnerable, 43 milions de persones es consideren en un “molt alt risc”, 

la qual cosa vol dir que necessitarien ser hospitalitzades, va dir Carissa Etienne, i va 

agregar que els homes tenen el doble de possibilitats de contreure el coronavirus i 

desenvolupar el COVID-19. 

En la conferència de premsa periòdica sobre la situació de la pandèmia del 

coronavirus en el continent americà, Etienne va informar que en l'última setmana es 

van registrar 900.000 casos nous i 22.000 morts, la major part d'elles als Estats 

Units, el Brasil i Mèxic. 

“La majoria dels països a Mesoamèrica va reportar una quantitat rècord de casos 

setmanals, i a Amèrica del Sud, el COVID-19 s'està escampant en la base de 

l'Amazones, a Colòmbia, l'Equador, Bolívia i el Perú”, va indicar. 

L'Àrtic crema per segon any consecutiu, un senyal clar del canvi 

climàtic: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477891 

NASA Earth Observatory Incendios forestales en Siberia en 2020 vistos desde el espacio. 

 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477891
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Els incendis alliberen tones de diòxid de carboni a l'atmosfera, i les altes 

temperatures fan que el gel marí de Sibèria es fongui ràpidament. El que 

“passa en els pols no es queda en els pols”, si no que afecta les temperatures 

i esdeveniments climàtics de latituds més baixes, on viuen milers de milions 

de persones. Un nou estudi adverteix que si no es prenen mesures urgents 

serà tràgic el futur de l’ecosistema àrtic i que els óssos polars desapareixeran 

en aquest segle. 

Les imatges de satèl·lit han mostrat l'extensió de la superfície devastada pels 

incendis massius ocorreguts per segon any consecutiu en el Cercle Polar Àrtic. 

“Són imatges dramàtiques. L'incendi forestal més actiu actualment està a menys de 

vuit quilòmetres de l'oceà Àrtic. Això no hauria d'estar succeint i ressalta la 

necessitat d'una acció climàtica urgent, així com un major compromís amb l'Acord 

de París", va assegurar la portaveu. 

Tots els conjunts de dades de la OMM coincideixen amb una tendència descendent 

a llarg termini en el gel marí de l'Àrtic. Es creu que això afecta els patrons climàtics 

en altres parts del món, i s'està investigant si està propiciant un corrent de doll més 

feble, un fenomen associat amb patrons de bloqueig com els que van afectar a 

Sibèria enguany. 

Gràcies a un fenomen conegut com les “teleconnexions”, els canvis en els pols 

s'observen en esdeveniments climàtic en altres latituds, inclòs El Nen, on l'aire fred i 

sec arriba a llocs de condicions més càlides i humides. 

A més, la fusió del gel i el descongelamiento del permafrost, que allibera el gas metà 

d'efecte d'hivernacle, està tenint un gran impacte en la infraestructura i els 

ecosistemes de tota la regió. 

Claire Nullis va destacar una nova recerca publicada en la revista Nature Climate 

Change, que apunta a les amenaces irreversibles per a l'ecosistema àrtic. 
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La pandemia del COVID-19 no pot ser una excusa per a empresonar 

a refugiats i sol·licitants d’asil: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941 

 

L'Agència de l'ONU per als Refugiats(ACNUR) va urgir aquest divendres a tots els 

Estats a alliberar a tots els refugiats i sol·licitants d'asil que estan detinguts il·legal i 

arbitràriament i que sofreixen un risc elevat de contagiar-se de COVID-19. 

“Els refugiats que fugen de la guerra i la persecució no han de ser castigats o 

criminalitzats simplement per exercir el seu dret humà fonamental a sol·licitar asil. 

Les mesures per a fer front a la pandèmia no justifiquen que se'ls detingui quan 

arriben a un país. Això no sols empitjora la misèria de les persones que de per si 

mateix ja estan sofrint, sinó que també soscava els esforços per a limitar la 

propagació del virus", va expressar en un comunicat l'Alta Comissionada assistent 

de l'Agència. 

ACNUR va acollir amb beneplàcit les mesures positives de diversos països que han 

alliberat refugiats i sol·licitants d'asil durant la pandèmia. 

“Tals esforços demostren la viabilitat de les alternatives basades en la comunitat i 

proporcionen un pla per a desenvolupar nous enfocaments basats en els drets 

humans per a rebre refugiats i sol·licitants d'asil”, va assegurar l'agència en un 

comunicat. 

                                                                                            Amb el Suport de: 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1477941

