Els rostres de la fam. Enrique Yeves: Perquè hi ha fam en un planeta
que produeix el doble dels aliments que necessitem?
Afortunadament els països més poblats, els asiàtics, que és on més habitants hi ha, a la Xina,
l’Índia, tingueu en compte que l’Índia ha superat els 1.000 milions d’habitants... i la Xina també.
És on més avenços s’han fet en la lluita contra la fam i contra la pobresa, quantitativament.
Això ha permès que el nombre de gent, des d’un punt de vista global, que passa fam hagi
baixat.
Com s’ha aconseguit això?
Doncs amb algunes de les polítiques de què parlàvem, d’incentivar els petits agricultors.
Us posaré un exemple, la gent que passa gana, llevat dels casos extrems, perquè clar després
quan un generalitza, vas país per país, els casos extrems on hi ha conflictes, que això és un
altre problema, però un país, no sé, com la Xina,com l’Índia, Bangladesh, on no hi ha conflicte
bèl·lic, com amb Amèrica llatina...
El perfil de la gent que passa gana és un petit agricultor que té, que pot conrear, conrea per
menjar, ell i la seva família, el que anomenem una agricultura de subsistència.
Jo planto avui i espero que la patata em creixi d’aquí a 5 mesos, o 6 mesos.
I amb aquesta patata faig escudella i tal, i tinc una gallina, etc.
Aquestes poblacions són molt vulnerables, perquè com us deia abans, què passa si ve un
cicló?, si ve una tempesta?, si hi ha un terratrèmol o qualsevol altre problema?
O simplement no pot vendre al mercat perquè resulta que la patata que estàs, que et permetia
a tu vendre al petit mercat, els pocs diners que et donava aquesta patata, per poder comprar...
roba per als teus fills, o per poder comprar pollastre, resulta que ja no la pots vendre al mercat
per qualsevol motiu, perquè la patata és més barata la que produeixen en un altre país.
Aquesta gent és molt vulnerable, aquesta ésla gent que es mor de gana.
El petit agricultor, no?...
Si les polítiques dels governs han de passar per protegir aquesta gent i llavors tu pots dir, bé,
que es pot fer que en casos d’emergència hi hagi llavors o... a la gent més pobra se li puguin
donar uns ajuts per poder tenir accés a comprar aliments quan no té les collites.
Aquests són els... Aquestes polítiques en el fons consisteixen simplement a fer que tu com a
estat central tens recursos, tu tens, això és com...quan tu gestiones casa teva, tu ets l’estat
central i tens diners per fer coses, has de veure a quines coses dediques aquests diners.
Si tu dónes prioritat a altres coses, òbviament, hi ha un sector de la població que es mor de
gana.

I això és el que passa,llavors, països com a Àsia, països com la Xina, com el Brasil, o com
Nicaragua que han fet grans avenços, el que han fet ha estat dedicar grans recursos, a l’ajuda
social perquè aquestes poblacions surtin d’aquesta economia de subsistència i ja no conreïn
només per menjar, conreïn també per poder generar una mica de recursos i poder comprar
roba per als seus fills i en poder comprar roba per als seus fills els que estan al costat poden
tenir una botiga... i fer roba.
Són aquestes polítiques.

