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El Programa Mundial d’Aliments: un experiment de tres anys que
es va tornar indispensable
La necessitat d’un Programa Mundial d’Aliments és més acusada que mai. Des
del conflicte a la República Democràtica del Congo fins la inundació de Sudan
del Sud, passant per la guerra civil al Iemen, els desastres naturals i provocats
per l’home han deixat desenes de milions de persones en situació
d'inseguretat alimentària.

A Guatemala, el PMA assisteix a comunitats indígenes amb inseguretat alimentaria accentuada per la
pandèmia COVID-19

Tot i que la pandèmia del COVID-19 ha empitjorat les condicions de vida de les
poblacions més vulnerable, els conflictes armats segueixen suposant un dels reptes
principals del Progama Mundial d’Aliments: les persones vivint en zones afectades
per un conflicte tenen tres vegades més possibilitats de patir malnutrició que els que
viuen en situació de pau. Per aquesta raó el PMA ha preparat una intervenció que
cobreix 138 milions de persones per evitar una onada de fam.

Només aquest any, els conflictes de Sudan del Sud, Iemen, Somàlia o el Nord de
Nigèria, juntament amb les sequeres, han causat que aproximadament 20 milions de

ANUE
INFORMA

persones visquin a la vora de la fam. El director executiu, David Beasley, va
comparèixer recentment davant del Consell de Seguretat per remarcar la necessitat
de lluitar contra la fam mundial, que amenaça amb empitjorar. Aquesta lluita depèn
de contribucions voluntàries del Estats Membre de les Nacions Unides, i és ara que
floreix la necessitat d'abordar no només la pandèmia, sinó també altres reptes de
l’ordre global, com el canvi climàtic, que podrien empitjorar la crisis de fam. Beasley
va acabar recordant que eliminar la inseguretat alimentària és una condició
necessària per mantenir la pau, i per això el PMA ha rebut el Premi Nobel de la Pau
aquest any 2020.

Guterres: L’ONU treballa ‘implacablement’ per fer avançar l’agenda
de seguretat, drets de les dones i de seguretat
Els conflictes armats tenen un impacte desproporcionat en dones i nenes –
una de les raons principals per les quals la ‘participació plena i significativa en
condicions d’igualtat’ en el manteniment de la pau per l’ONU és prioritària, va
indicar el Secretari General.

Lina Ekomo, activista de gènere a la República Centreafricana, que va participar a la taula rodona
sobre dones, pau i seguretat

La pandèmia COVID-19 ha posat a les dones en ‘estat de setge’ ja que en moltes
societats són elles les que es responsabilitzen de les cures i de la càrrega
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econòmica, i això s’ha combinat amb ‘increment alarmant de la violència domèstica’,
va afirmar el Sr. Guterres en una recent taula rodona virtual.

Tot i jugar un paper essencial en la construcció i manteniment de la pau en
situacions de conflicte, segueixen quedant marginades de les negociacions
polítiques, tant a nivell nacional com internacional, i de les mediacions. Així doncs,
es veuen obligades a lluitar per tenir veu i fer-se sentir.

El Secretari General Guterres va procedir a compartir la seva experiència personal:
les dones de Darfur, de la República Central Africana, Mali i Xipre han tingut un
paper indispensable advocant per la pau, participant en les negociacions de pau i
assegurant que es produeixin les transicions polítiques adequadament. Les dones
d’aquests països han destacat la importància de la seva participació a les taules de
negociació i de la centralitat que ha tingut la pressió que han exercit en la societat
civil per poder assolir la pau.
Tot i així, la regressió política, la falta d’inversió en organitzacions de dones, les
tradicions arraigades i la supremacia dels homes reforcen les estructures de poder
en les que es basa la desigualtat de gènere. Guterres va remarcar que “necessitem
un canvi radical per redefinir i redistribuir la manera en què el poder es manté i
s’exerceix”. Així doncs, va fer una crida a prendre accions i a adoptar una
perspectiva feminista per poder promoure la participació plena i significativa de les
dones, una condició indispensable per aconseguir un futur igualitari i pacífic.

Cobertura Sanitària Universal ‘més urgent que mai’ diu el secretari
general
La pandèmia del COVID-19 ha demostrat que “els nostres sistemes de salut
són inadequats”, ha dit el Secretari General de l’ONU en una reunió
ministerial. Ha assenyalat que darrera del milió de morts i dels més de 30
milions d’infectats pel coronavirus, globalment, es troben les estructures
dèbils i a la manca d’igualtat en l’accés a la sanitat.
3

ANUE
INFORMA

Un tècnic treballa al centre de salut i ciències de Bangkok (Tailàndia). És un centre col·laborador de
recerca i formació en zoonosis virals

En el seu missatge per a la reunió ministerial, el Secretari General António Guterres
ha manifestat la urgència de desenvolupar la cobertura sanitària universal no només
per poder fer front a la nova pandèmia, sinó també per progressar en el compliment
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
L’emergència de la pandèmia ha deixat de banda altres problemes de salut, però el
Secretari General ha recordat que és necessari seguir protegint serveis com els de
salut mental i reproductiva, juntament amb l’elaboració d’una resposta apropiada a
la pandèmia. Per poder donar aquesta resposta, el Secretari General ha instat a
invertir en la iniciativa ACT-Accelerator (Accelerador d’Accés a Eines COVID-19) per
poder garantir que l’accés a les vacunes, a proves diagnòstiques i als tractaments
sigui universal.

El COVID-19 ha erosionat els esforços i progrés aconseguit en la implementació de
la cobertura Sanitària Universal, i ha destapat i accentuat les divisions geopolítiques.
Davant d’aquesta regressió, l’OMS ha ressaltat la importància de promoure i protegir
la salut per tal de poder desenvolupar economies sostenibles i bases socials fortes,
i, per fer-ho, és necessari que els estats mostrin solidaritat. La pandèmia és un punt
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d’inflexió en la necessitat de garantir cobertura sanitària universal i demostra que la
darrera no és sinó una eina per combatre amenaces futures.

República Democràtica del Congo: UNICEF extremadament
preocupada per la ‘violència implacable’ que pateixen els infants
Milers d’infants continuen patint greument mentre la violència a la República
Democràtica del Congo persisteix, va declarar UNICEF el passat dimarts,
expressant una gran preocupació.

Una nena de sis anys a una aula escolar ocupada per persones desplaçades internament per a
utilitzar-la com a refugi a Ituri

UNICEF ha denunciat que, durant aquest any 2020, la violència a la província d’Ituri
– només una part de la violència que durant dècades ha castigat la República
Democràtica del Congo – ha escalat i, en conseqüència les condicions dels infants
congolesos ha empitjorat.
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Les milícies deixen centenars de morts al seu pas, molts d’ells infants. També s’han
denunciat mutilacions, abusos sexuals i reclutament de menors. A això, s’afegeixen
els atacs a les escoles i als centres de salut, que tenen un impacte directe en la
qualitat de vida dels infants.
La inseguretat alimentària a la província d’Ituri afecta a milions de persones, algunes
d’elles patint nivells crítics de fam. La malària i el còlera han empitjorat aquesta
situació. Però aquestes condicions són sobretot visibles en el camps improvisats i
en les àrees urbanes on s’han refugiat els milions de persones desplaçades pel
conflicte, la majoria de les quals són dones i infants. Les condicions higièniques i
sanitàries promouen les infeccions, però l’arribada del COVID-19 és particularment
preocupant degut al ràpid contagi i la manca d’assistència mèdica.

En aquest context, UNICEF ha proporcionat recursos per a la sanitat, la nutrició, la
protecció, l’educació, aigua, i higiene, però la inseguretat de la província d’Itur
soscava els esforços humanitaris. Amb la col·laboració d’altres organitzacions,
UNICEF ha pogut reintegrar 365 infants de les forces armades i les milícies,
rastrejar a les famílies i oferir suport psicosocial. També ha donat als infants accés a
espais comunitaris on poden socialitzar i aprendre i ha pres cura d’infants víctimes
d’abusos sexuals. No obstant això, el finançament és limitat, cosa que limita els
recursos i les accions que pot prendre UNICEF.

Immunitat de grup, una estratègia contra el COVID-19 ‘immoral’, diu
Tedros als responsables de fer polítiques
El Director General de l’OMS adverteix que utilitzar el principi “d’immunitat de
grup” per contrarestar la pandèmia del COVID-19 és una “opció immoral” que
els països no haurien de perseguir per combatre el virus.
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Les dures pluges monsòniques, com a Bangladesh, impedeixen l'accés de persones vulnerables a
tractaments per combatre el COVID-19

Existeix un concepte erroni sobre el significat d’immunitat de grup. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General del l’Organització Mundial de la Salud, va especificar
a la roda de premsa regular de l’agència a Gènova que la immunitat de grup
s’aconsegueix quan s’assoleix un llindar de persones vacunades. De manera que no
és una estratègia que consisteixi en exposar la població a un virus, sinó que es basa
en la vacunació de la mateixa.
Davant de l’accelerat increment de casos, que s’ha traduït en un augment
d’hospitalitzacions i d’ingressos a Unitats de Cures Intensives, Tedros ha recomanat
una aproximació integral basada en la millora de la formació del personal sanitari,
incrementar les proves diagnòstiques i millorar la capacitat i la qualitat de l’atenció
als pacients. Degut que és una pandèmia “desigual” – referint-se que cada estat hi
respon de manera diferent –, no hi ha mesures generals. No obstant, Tedros ha
ressaltat que exposar la població al virus de forma descontrolada no és una
estratègia apropiada, i que és necessari prendre mesures dirigides.
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‘Volem per aquestes nenes’: la línia d’assistència per a víctimes de
violència de gènere
Cada any, al voltant de 4 milions de noies al món pateixen mutilació genital
femenina. Tot is estar prohibit a Kenya, el COVID-19 ha portat moltes famílies a
reviure aquesta tradició, i una línia d’assistència telefònica per a víctimes de
violència de gènere que compta amb el suport de l’ONU ha vist un gran
increment en el número de trucades des que va començar la pandèmia.

'Algunes trucades et trenquen el cor' diu una treballadora de la línia d'assistència que atén a homes i
dones víctimes de violència domèstica.

La pandèmia COVID-19 ha creat les condicions idònies per a que les famílies
puguin practicar la mutilació genital femenina (MGF) en nenes sense córrer el risc
de ser denunciats: les escoles estan tancades, de manera que ningú notarà les
absències de les estudiants mentre es recuperen.
La línia d’assistència per a les víctimes de violència de gènere està activa 24h al dia.
Si algú denuncia un cas de MGF, els treballadors de la línia ho comuniquen a les
autoritats i aquestes s’encarreguen de trobar a la família de la víctima. Si és la
víctima qui denuncia, els assistents l’acompanyen per telèfon fins que arriba l’ajuda
necessària, ja sigui policia, assistència mèdica, un oficial de protecció de menors,
segons si es requereix assistència sanitària, assistència legal, seguretat, o, fins i tos,
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si la víctima requereix assistència psicosocial. NoNo obstant, els serveis no es
redueixen a la MGF, sinó que atenen a víctimes d’agressió, de violació, negligència i
abús sexual infantil i matrimoni infantil entre d’altres.
Les trucades a la línia d’assistència han incrementat amb l’arribada del COVID-19.
Suïcidis, assassinats, o depressió són algunes de les denuncies més comuns, tot i
que, en general, la salut mental està suposant un gran repte per als usuaris de la
línia. L’augment de trucades ha estat accentuada per la falta de recursos per part de
les organitzacions, que han hagut d’abandonar les seves tasques amb les víctimes
de violència de gènere, de manera que els qui ara no reben l’assistència necessària
recorren a la línia telefònica.
Aquesta iniciativa va néixer al 2010 amb l’ajuda de UNWomen per donar resposta a
l’elevada incidència de la violència de gènere a Kenya, i fins el moment ha donat
resultats positius, sobretot aquests darrers mesos, quan els nivells de violència
domèstica s’han disparat al país.

El mal ús de les lleis contra el terrorisme en conflictes crea una
‘absoluta calamitat’

Les entitats que participen en la lluita contra el terrorisme ha d'assegurar que s'aplica la llei
internacional, la llei humanitària internacional i la llei de refugiats.
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Fionnuala Ní Aoláin, una especialista de l’ONU independent, va explicar a
l’Assemblea General que alguns governs estan utilitzant mesures catalogades com
a polítiques anti-terrorisme per abordar lluites domèstiques en contextos humanitaris
molt complexos. Això posa als civils en situacions de pressió sota lleis antiterroristes sense tenir recursos per defensar-se d’elles quan s’usen de forma
inadequada.

Les lleis anti-terroristes exigeixen menys regulació en termes humanitaris, i sovint
poden obstaculitzar l’ajuda humanitària dirigida als grups vulnerables i la
implementació del humanitarisme com a norma. Ni Aoláin ha subratllat la necessitat
que les mesures anti-terrorisme compleixin amb la llei internacional de drets
humans, la llei humanitària internacional i la llei de refugiats. Per assegurar-se’n, ha
proposat que els estats revisin les sancions existents i que ofereixin oportunitats per
revisar les mesures i demostrar que compleixen amb l’estat de dret.

Amb el suport de:
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