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Intermon Oxfam i la desigualtat global 

 

El gener d’aquest mateix any, Intermón Oxfam (IO) va presentar l’informe Working 

for the Few: Political capture and economic inequality. Entre diverses xifres, 

l’informe destacava que les 85 persones més riques del planeta acumulen la 

mateixa riquesa que els 3.500 milions de persones més pobres. Malgrat tot, a part 

d’aquestes impressionants dades que van marcar els titulars dels mitjans de 

comunicació, la idea més important de la publicació és que una desigualtat creixent 

permet que les elits econòmiques controlin el poder polític i, en conseqüència, 

degradin la democràcia. En aquest sentit, IO ens recordava que diferents 

organitzacions internacionals i fòrums ja presenten la desigualtat com una amenaça 

a l’estabilitat social i a la seguretat global. 

 

Tot i que el fenomen de la desigualtat  sigui avui més obvi, molts autors ja han 

publicat sobre aquest tema anteriorment. L’any 2009, Richard Wilkinson i Kate 

Picket van treure a la llum un interessant llibre anomenat Desigualtat: una anàlisi de 

la infelicitat col·lectiva. Al llibre, els autors exposen la idea que a partir de cert nivell 

de riquesa, la desigualtat és molt més decisiva per a les societats que no pas la 

pobresa. En altres paraules, que la diferència entre els més rics i els més pobres té 

molt impacte en el benestar que la pobresa. Una altra conclusió força destacable a la 

que arriben al seu estudi és que una societat desigual afecta negativament tant els 

més pobres com als més rics. Així doncs, no només els més desafortunats sinó 

també els més poderosos haurien d’estar interessats en una societat més igualitària. 

 

Tornant a l’informe d’IO, la ONG mostra clarament els principals elements que han 

aguditzat la desigualtat mundial. Aquests elements són: “la desregulació financera, 

els paradisos fiscals i el secret, les pràctiques empresarials anticompetitives, menors 

impostos a les grans inversions i ingressos i una inversió insuficient als serveis públics 

per a la majoria”. De fet, aquests són precisament els passos recomanats pel 

Consens de Washington, considerat la principal recepta de la economia liberal. 

 

D’altra banda, IO llança algunes recomanacions que els governs haurien d’adoptar 

per tal de revertir aquesta tendència negativa. Algunes són el recolzament a una 

càrrega impositiva progressiva, evitar que s’utilitzi la pròpia riquesa per aconseguir 

favors polítics i adoptar polítiques transparents tant a l’àmbit polític com a 

l’econòmic. En resum, mesures que haurien d’afavorir la major part de la població 

amb més drets i democràcia, a costa segurament de l’enriquiment d’una minoria. 

 

Informes tan assertius com aquest donen un respir a molta gent compromesa 

perquè demostra que aquesta problemàtica, la desigualtat, s’inclou a l’agenda 

internacional per una de les ONG més importants. Malgrat tot, donat que l’informe 

fou publicat just abans del Fòrum Econòmic Mundial, tinc seriosos dubtes sobre 

l’atenció real que rebé per part de les elits reunides. Els líders van prendre’s-ho 

seriosament i renunciaran a part de la seva riquesa? O només van actuar 

“correctament” amb discursos molt prometedors sobre mesures que realment mai 

aplicaran? Caldrà veure, doncs, com evoluciona la desigualtat durant els propers 

anys. 


