Milurtekoko garapen-helburuak

NAZIO BATUAK

2005eko TXOSTENA

Txosten honek oinarri dituen datuak, Milurtekoko garapen-helburuen adierazleei buruzkoak, hainbat
adituk osatutako instituzio arteko talde batek bildu ditu, Nazio Batuen Idazkaritzaren Ekonomia eta
Gizarte Gaietarako Sailaren zuzendaritzapean, Batzar Nagusiak hala eskatuta. Taldea behean
adierazitako nazioarteko erakundeen hainbat ordezkarik osatzen dute, eta Milurtekoko
garapen-helburuak zenbateraino ari diren lortzen egiaztatzeko adierazle estatistiko sail bat edo batzuk
prestatzea izan dute eginkizun, besteak beste. Taldeko kideez gain, kanpoko zenbait aditu eta
estatistikari ere aritu dira egitasmoan.
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ASIA ETA OZEANO BARERAKO BATZORDE EKONOMIKO ETA SOZIALA
MENDEBALDEKO ASIARAKO BATZORDE EKONOMIKO ETA SOZIALA
GIZA IMMUNOESKARIAREN BIRUSARI ETA HARTUTAKO IMMUNOESKASIAREN
SINDROMEARI BURUZKO NAZIO BATUEN BATERAKO PROGRAMA
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Hitzaurrea
MILURTEKOKO garapen-helburuak hitzartzea
funtsezko gertakaria izan zen Nazio Batuen
historian. Lehenbiziko aldiz, mundu osoko
buruzagiek bakeari, segurtasunari, garapenari, giza
eskubideei eta oinarrizko askatasunei batera
heltzea promes egin zuten. 2005eko martxoko
txostenean, “Askatasunari buruzko kontzeptu
zabalago bat: garapena, segurtasuna eta giza
eskubideak guztiontzat” izeneko hartan, honela
nioen: “ez dugu garapenik izango, segurtasunik
gabe; ez dugu segurtasunik izango, garapenik gabe;
eta ez dugu ez bata eta ez bestea izango, giza
eskubideak errespetatzen ez badira. Auzi horiek
guztiak sustatu ezean, bakar batek ere ez du
arrakastarik izango”.
Milurtekoko zortzi garapen-helburuak,
Milurtekoko Deklaraziotik atereak, asmo handikoak
dira: pobrezia gorrian bizi direnen kopurua
egungoaren erdia izan dadin lortzea, GIB/HIESa
gehiago heda dadin eragoztea, Lehen Hezkuntza
unibertsala erdiestea… Eta guztiak, luzeenaz ere,
2015. urterako lortzea. Munduko herrialde guztiek
eta garapenaren alde diharduten instituzio nagusi
guztiek hitzartutako programa bat dira: zenbait
helburu bakun baina garrantzi handiko; gehiengoak,
New Yorkeko nahiz Nairobi edo New Delhiko
edonork, eragozpenik gabe ulertzeko eta babesteko
modukoak. Onartu zituztenetik, munduko
behartsuenen premiei erantzuteko ahalegin itzela
eginarazi dute helburuek, inoiz egindako ahalegin
handiena eginarazi ere.
Zergatik dira hain bereziak Milurtekoko
garapen-helburuak? Lau arrazoigatik:
Lehenik, gizon-emakumeak dituztelako ardatz,
epe jakinetan erdietsi behar direlako, eta neur
daitezkeelako.
Bigarrenik, helburuen oinarri den munduko
itunak herrialdeen ardura azpimarratzen duelako:
garapen-bidean dauden herrialdeek, nork bere
arazoak konpontzekoa; eta herrialde garatuek,
ahalegin horiei babesa ematekoa.
Hirugarrenik, inoiz baino babes politiko
handiagoa dutelako: herrialde garatuen babesa
nahiz garapen-bidean daudenena, gizarte zibilarena
eta garapenaren alde diharduten instituzio
nagusiena.
Laugarrenik, lor daitezkeelako.
2005. urtea erabakigarria da helburu horiek
lortzeko jardunean. Irailean, Milurtekoko
Deklarazioa onartu eta 5 urte geroago, eta
helburuak betetzeko epea amaitu baino 10 urte

lehenago, munduko agintariak Nazio Batuetan
bilduko dira, New Yorken, agindutakoa
zenbateraino bete duten zehazteko eta zer beste
neurri hartu behar diren erabakitzeko. Aurtengo
zeregina 2000. urtekoa baino askoz zailagoa
izango da, zentzu askotan. Xedeak finkatu
beharrean, helburuak nola erdietsi erabaki
beharko dute agintariek.
TXOSTEN HAU munduko eskualde batzuetan
nahiz besteetan dagoeneko erdietsi dugunari eta
oraindik lortzeke daukagunari buruz orain arte
egin den lanik osoena da, eta Nazio Batuen
baitako nahiz kanpoko instituzio eta erakunde
ugarik elkarlanean egindako lana erakusten du.
Parte hartu duten erakunde eta instituzio guztiek
nork bere erantzukizun-esparruan dituzten daturik
eguneratuenak eman dituzte, eta txostena argia eta
koherentea izan dadin lagundu dute, horrela.
Aurreko guztiaz gain, zenbait esparrutan
erdietsitakoa ere erakusten digu txostenak, bai eta
Milurtekoko garapen-helburuak beste esparru
batzuetan betetzeko egin beharreko ahaleginaren
handitasuna ere. Gaur egungo joerek bere horretan
jarraituz gero, herrialde behartsuenetako askok
helburu horietako asko bete ezin izateko arriskua
dugu. Aurrera izugarri egin dugula kontuan
hartuta, ezintasun horrek gauza bat utziko luke
argi: aukera bikain bat alferrik galdu izanaren
zorigaitza. Txosten honek erakusten duenez, gaur
egun, baditugu, izan, ia herrialde guztiek
Milurtekoko garapen-helburuetan den promes
inplizitua bete ahal dezaten lortzeko bitartekoak.
Beraz, bitarteko horiek baliatzea da orain
dagokigun egitekoa.
Martxoko txostenean esan nuen bezala, “azter
dezagun zer kostu izango duen aukera hau
galtzeak: salba zitezkeen milioika lagun hil egingo
dira, lor zitezkeen askatasun askori eta askori uko
egingo zaie, eta mundua arriskutsuagoa eta
ezegonkorragoa izango da”.
Txosten hau, iraileko gailurra prestatzeko
funtsezko bitartekoa den aldetik, benetan
goresgarria da. Munduko agintari guztiak bilduko
dituen gailur hori erabakiak hartzeko aukera
paregabea izango da, eta txosten honetako
informazioa eta azterketak denoi izango zaizkigu
lagungarri, herritarrei eta gizarte-erakundeei, bai
eta gobernuei, parlamentuei eta nazioarteko
organoei ere, Milurtekoko garapen-helburuak egia
bihurtzeko nork bere eginkizunak bete ditzan.

KOFI A. ANNAN
Idazkari Nagusia

Aurkibidea
6. ORRIALDEA

1. helburua Pobrezia gorria eta gosea errotik desagerraraztea
Munduko pobrezia-tasak murrizten ari dira, Asian, nagusiki; baina milioika lagun gehiago daude orain
pobrezia gorrian Sahara azpiko Afrikan. Han, behartsuak gero eta behartsuago dira.
Gosearen aurkako borrokan lortu da aurrera egiterik, oro har. Baina zenbait eskualdetan atzera egin da,
nekazaritza-ekoizpenaren handitze motela eta biztanleriaren hazkunde handia direla medio. 1990. urteaz
gero, zenbait milioi lagun gehiagok pairatzen du gose kronikoa Sahara azpiko Afrikan eta Hego Asian, eta,
herrialde horietan, 5 urtetik beherako haurren erdiek malnutrizioa dute.

10. ORRIALDEA

2. helburua Lehen Hezkuntza unibertsala erdiestea
Garapen-bidean dauden bost eskualde % 100eko matrikulazio-tasara iristen ari dira; baina, Sahara azpiko
Afrikan, haurren bi heren baino gutxiago soilik daude matrikulatuta Lehen Hezkuntzako eskoletan. Beste
eskualde batzuetan ere (Hego Asian eta Ozeanian, adibidez) zeregin handia dugu oraindik. Eskualde
horietan eta beste batzuetan, matrikulazioa handitu dadin lortzeaz gain, ahalegin berezia egin behar da
haur horiek eskola utz ez dezaten eta heziketa ona izan dezaten lortzeko.

14. ORRIALDEA

3. helburua Generoen arteko berdintasuna eta emakumeen botere-hartzea
sustatzea
Lehen Hezkuntzako matrikulazio-tasari dagokionez, generoen arteko desberdintasuna murrizten ari da,
motel bada ere, garapen-bidean dauden herrialdeetan; eta hori, jakina, emakumezkoen eta gizonezkoen
artean aspalditik diren desberdintasunak murrizteko lehen urratsa da. Garapen-bidean dauden ia eskualde
guztietan, soldatako langileetan emakumezkoen ehunekoa gizonezkoena baino askoz txikiagoa da, eta
emakume horiek lan ezegonkorrak eta gaizki ordainduak izaten dituzte, maiz. Gai horretan aurrera egiten
ari bagara ere, gobernuetako maila gorenetan zuzen ordezkatuta egon gabe jarraitzen dute
emakumezkoek, mundu osoko parlamentuetako aulki guztien % 16 soilik dituzte-eta.

18. ORRIALDEA

4. helburua Bost urtetik beherako haurren heriotza-tasa murriztea
5 urtetik beherako haurren heriotza-tasa murrizten ari da, baina ez behar bezain azkar. Urtean 11 milioi
haur hiltzen dira (eguneko 30.000 haur) prebenitu edo tratatu daitezkeen gaixotasunek jota. Dagoeneko
badiren programak zabalduz gero –irtenbide erraz eta kostu txikikoak denak ere–, haur gehien-gehienek
bizirik jarraituko lukete.

22. ORRIALDEA

5. helburua Amen osasuna hobetzea
Urtero, milioi-erditik gora emakume hiltzen dira haurdunaldian edo erditzean. Eta lesio larriak edo minusbaliotasunak izaten dituzten emakumeak kopuru hori halako hogei dira. Garapen-bidean diren eskualdeetan,
lortu da amen heriotza-tasa zertxobait murriztea; baina haur-egitea arriskutsuagoa den herrialdeetan,
ezertxo ere ez.

24. ORRIALDEA

6. helburua GIB/HIESari, paludismoari eta beste gaixotasun batzuei
aurre egitea
HIESa da, gaur egun, garaia baino lehenago hiltzearen eragile nagusia, Sahara azpiko Afrikan, eta
heriotza-eragile guztietatik laugarrena, mundu osoan. Estatu Independenteen Komunitateko (EIK)
herrialdeetan eta Asiako zenbait lekutan, GIBa izugarri azkar ari da zabaltzen. Tratamendu berriek bizia
luzatzea lortzen badute ere, HIESak ez du sendabiderik; eta, beraz, helburu hori lortzeko, ezinbestekoa da
munduko bazter guztietan prebentzio-lanak areagotzea.
Urtero, paludismoak eta tuberkulosiak ia HIESak adina lagun hiltzen dituzte, biek batera, herrialdeen
ekonomietan galera larriak eragiteaz gain. Paludismoaren ondoriozko heriotzen % 90 Sahara azpiko
Afrikan gertatzen da, prebentzio- eta tratamendu-lanak areagotzen ari diren arren. Tuberkulosia gorantz
doa, GIB/HIESaren ondorioz, hein batean; baina orain bada gaitz hori hautemateko eta tratatzeko
nazioarteko protokolo berri bat, zinez itxaropentsua.

30. ORRIALDEA

7. helburua Ingurumenaren iraunkortasuna bermatzea
Herrialde gehienek garapen iraunkorraren printzipioak betetzeko konpromisoa hartu badute ere, horrek ez
du ekarri planetako natura-baliabideen galerari atzera eginarazteko adinako aurrerapenik. Helburu hori
lortzeko, ezinbestekoa izango da, batetik, behartsuen egoera zaila ardura handiagoz kontuan hartzea
(egunean-egunean irautea inguruko natura-baliabideen baitan egon ohi da, zuzenean), eta, bestetik, orain
arte ez bezala, mundu osoan lankidetza estuan aritzea. Ozono-geruzaren suntsitzea geldiarazteko
hartutako neurriek erakusten dutenez, egin daiteke aurrera, egin.
Gero eta jende gehiagok du edateko ura eskuragarri, baina garapen-bidean dauden herrialdeetako
biztanleen erdiek oraindik ez dute ez komunik ez saneamenduko oinarrizko beste bitarteko batzuk ere. Ia
1.000 milioi lagun hirietako txabola-auzoetan bizi dira, hirietako biztanleria askoz bizkorrago hazten ari
delako etxebizitza-hobekuntzak eta lanpostuak baino.

36. ORRIALDEA

8. helburua Garapenerako munduko itun bat sustatzea
Nazio Batuek onartutako Milurtekoko Deklarazio hura mundu osoaren itun soziala da: garapen-bidean
dauden herrialdeek nork bere lurraldeko garapena sustatzeko ahalegin handiagoa egingo dute, eta
herrialde garatuek, haiek babesteko, laguntza emango diete, zorra arinduko eta merkataritza-trukeak
egiteko aukera hobeak emango. Hiru alor horietan lortutako aurrerapenak hasi dira emaitzak ematen,
baina herrialde garatuek ez dituzte aurrez finkatutako helburuak bete. Milurtekoko garapen-helburuak
betetzeko, laguntza handiagoa emateaz eta zorra arintzeaz batera, zabaldu egin behar dira
merkataritza-trukeak, bizkortu teknologia-transferentzia, eta enplegua lortzeko aukera handiagoak sortu
garapen-bidean dauden herrialdeetako gazte-kopuru gero eta handiagoarentzat.
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1. helburua
Pobrezia gorria
eta gosea
errotik
desagerraraztea

H E L B U RUA

1990-2015 bitartean, eguneko dolar bakar bateko edo
gutxiagoko diru-sarrerak dituztenen kopurua erdira
murriztea lortzea.

Asia, pobrezia-tasa murrizten lehena
Eguneko dolar bakar bateko edo gutxiagoko diru-sarrerak dituztenen kopurua
(ehunekotan). 1990 eta 2001

Sahara azpiko Afrika
44,6
46,4

Hego Asia
39,4
29,9

Ekialdeko Asia
33,0

Pobrezia gorria eguneroko egia gordina da,
oraindik ere, asko eta askorentzat: 1.000
milioitik gora lagunek eguneko dolar bat baino
gutxiago dute bizitzeko. Eta goseak eta
malnutrizioak jotakoak ez dira askoz gutxiago:
800 milioitik gora lagunen elikadura ez da
eguneko energia-beharrak asetzeko aski. Haur
txikiei dagokienez, elikagairik eza oso
arriskutsua da, gorputz- eta buru-garapena
atzeratzeaz gain, hil ere egin daitezkeelako.
Garapen-bidean dauden herrialdeetako 5
urtetik beherako haurren laurdenak baino
gehiagok malnutrizioa du.
Pobrezia eta gosea desagerraraztea funtsezko
helburua da, eta lor daiteke. Asian, izugarri
jaitsi da behartsuen kopurua: eguneko dolar
bakar batekin edo gutxiagorekin moldatu
behar zutenenak ia 250 milioi lagun gutxiago
ziren 2001ean, 1990. urtean baino, denboraldi
horretako ekonomia-hazkunde handiari esker.
Azken 10 urteetan, gosea % 25 murriztu zen,
gutxienez, 30etik gora herrialdetan. Eta
horietako 14 Sahara azpiko Afrikan daude;
hots, goseak eta malnutrizioak gehien jotako
eskualdean.
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1990eko hamarkadan, pobrezia gorria nabarmen murriztu zen ia Asia osoan;
apur bat jaitsi, Latinoamerikan; ez zen ia batere aldatu Ipar Afrikan eta
Mendebaldeko Asian, eta lehenbizi handitu eta gero murrizten hasi zen
trantsizio-ekonomietan. Sahara azpiko Afrikan, alabaina –lehendik ere munduko
pobrezia-tasa handiena zuen eskualdean, alegia–, egoerak okerrera egin zuen,
eta milioika gizon-emakumek pobrezia gorrian ikusi zuten beren burua.
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Behartsuen kopurua gorantz doa Afrikan
Asia

H E L B U RUA

1990-2015 bitartean, gose direnen kopurua erdira
murriztea lortzea.

Sahara azpiko Afrika

Garapen-bidean dauden gainerako eskualdeak
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Nahikoa elikagai ez dutenen kopurua (ehunekotan). 1990-1992 eta 2000-2002
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Hego Asia
Eguneko dolar bakar bateko edo gutxiagoko diru-sarrerak
dituztenen kopurua (milioika lagun). 1990, 1996 eta 2001

25
22

Hego-ekialdeko Asia
Asian pobrezia gorrian bizi ziren lagunen kopurua 1990eko
hamarkadan hainbeste murriztearen eragileak bi izan ziren,
nagusiki: Txinako hazkunde iraunkorra, batetik, eta Indian
ekonomiak izandako bizkortzea, bestetik (kontuan izan bi
herrialde horiek direla, munduan, biztanle-kopuru
handienekoak). Sahara azpiko Afrikan, aldiz, enplegurik
aurkitzea lortu ez dutenen kopurua gero eta handiagoa izan
da, nekazaritza gelditu egin da, eta, GIB/HIESaren
ondorioz, urterik emankorrenetan zeuden milaka eta milaka
lagun hil dira.
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Sahara azpiko Afrika

Garapen-bidean dauden
gainerako eskualdeak

Eguneko dolar bakar batekin edo gutxiagorekin moldatu
behar dutenen batez besteko diru-sarrerak (AEBetako
dolarrak). 1990 eta 2001
Eskualde gehienetan, eguneko dolar bakar batekin edo
gutxiagorekin moldatu behar dutenen eguneko batez
besteko diru-sarrerak zertxobait handitu ziren 1990eko
hamarkadan, baina ia batere ez. Eta are okerrago, Sahara
azpiko Afrikan, pobrezia gorrian zeudenen batez besteko
diru-sarrerak murriztu egin ziren. Joera hori
alderantzikatzeko, ezinbestekoa da ekonomia-hazkundea
bizkorrago gertatzea eta behartsuengana ere iristea; baina
lan nekeza da hori, eskualde horietako gaixotasun eta
gatazka armatu ugariak kontuan hartuta.

Gose kronikoa murrizten ari da (eguneroko premiak betetzeko nahikoa elikagai
ez duten pertsonen kopuruaren arabera neurtua). Nahikoa elikagai jaten ez
dutenen ehunekoa txikiagoa izan zen 2000-2002 bitartean 1990-1992 bitartean
baino, eskualde guzti-guztietan, Mendebaldeko Asian izan ezik. Baina prozesu
hori indarra galduz joan da azken urteetan, eta, 1997-2002 bitartean, gose
ziren pertsonen kopurua handitu egin zen.
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Atzerakadak aurrerapenak baino gehiago
dira ia, gosearen aurkako borrokan

Dagokiena baino pisu txikiagoa duten 5 urtetik beherako haurrak (ehunekotan).
1990 eta 2003

Ekialdeko Asia

-47
-12

Garapen-bidean dauden eskualdeetako haurren
laurdenak baino gehiagok malnutrizioa dute

Hego-ekialdeko Asia
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Mendebaldeko Asia
Nahikoa elikagai ez duten pertsonen kopuruaren
aldakuntza (milioika lagun). 1990 eta 2002

1990

11

2003

10

Ipar Afrika
2002an, 815 milioi lagun ziren gose, garapen-bidean
dauden herrialdeetan; hau da, 1990ean baino 9 milioi lagun
gutxiago. Eskualderik kaltetuenetan, alabaina –Sahara
azpiko Afrikan eta Hego Asian, alegia–, gose diren
pertsonak zenbait milioi gehiago dira orain. Biztanleria
handitzea eta nekazaritza-produkzio urria izan dira
eskualde horietan elikagai-gabezia izatearen eragile
nagusiak. Munduan gose diren pertsona gehienak
landa-inguruetan bizi dira, eta horien diru-sarrerak nahiz
elikadura produktu naturalak saltzearen eta jatearen baitan
daude. Lurrik ez daukatenak izaten dira gose, bai eta, lurra
eduki badaukaten arren, premiak betetzeko lur-sail
txikiegiak dauzkaten nekazariak ere.
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Malnutrizioa da haurren heriotza guztien erdia baino gehiagoren eragile
nagusietako bat. Ez du elikagairik ezak soilik eragiten; infekzio-gaixotasunen
ondoriozko ahultasuna eta zainketarik eza ere hor daude. Haurren malnutrizioa
murrizteari dagokionez, aurrerapenak motelak izan dira. Garapen-bidean
dauden eskualdeetan, 5 urtetik beherako 150 milioitik gora haurrek dagokiena
baino pisu txikiagoa dute; horien barne daude Hego Asiako haurren ia erdiak.
Sahara azpiko Afrikan, dagokiena baino pisu txikiagoa duten haurren kopurua
izugarri handitu zen: 1990ean 29 milioi ziren, eta 2003an, 37 milioi. Ekialdeko
Asian, berriz, lortu zen kopurua murrizterik, eta malnutrizioa zuten haurrak 24
milioi izatetik 10 milioi soilik izatera igaro zen.
Haurren malnutrizioaren aurkako borrokan, estrategia hauek dira nagusiak:
haurra jaio eta lehen sei hilabeteetan elikadura-bide bakarra amagandiko
edoskitzea izatea, mikronutrienteen osagarriak sarriago erabiltzea,
infekzio-gaixotasunak murriztea eta edateko ura eta saneamenduko
zerbitzuak eskura izatea.
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Gatazkek eta hondamendiek larriagotu egiten dituzte pobrezia eta gosea

23.327

9.034

233.000

2.957

280.000

8.421

39.189

138.000

0,7

255.200

1,2
1,2

50.410

1,5
1.905.000

1,6
2,8

70.714

306.520

15,6

1.320.000
9.210.000

4,3

131.968
7,7

26.865

Estatu Independenteen
Komunitatea (EIK)
Ozeania
Ipar Afrika
Ekialdeko Asia
Hego Asia
Hego-ekialdeko Asia
Mendebaldeko Asia
Latinoamerika eta Karibe
Sahara azpiko Afrika
Eskualde garatuak

Hondamendiek eragindako heriotzak
(gutxi gorabeherako kopurua).
1994-2003

Estatu Independenteen
Komunitatea (EIK)
Hego Asia
Hego-ekialdeko Asia
Mendebaldeko Asia
Latinoamerika eta Karibe
Sahara azpiko Afrika
Eskualde garatuak

Gatazkek eragindako heriotzak (gutxi
gorabeherako kopurua)

Estatu Independenteen
Komunitatea (EIK), Asia
Ipar Afrika
Garapen-bidean dauden beste eskualde batzuk
Sahara azpiko Afrika
Mendebaldeko Asia
Hego Asia
Latinoamerika eta Karibe
Hego-ekialdeko Asia
Eskualde garatuak

Barne-errefuxiatu eta -desplazatuen*
kopurua (milioika lagun).
2003

Gatazkek eta hondamendi naturalek pobrezia eta gosea desagerrarazteko ahaleginen kontra egiten dute, eta pobreziak eta
goseak, berriz (desberdintasuna eta beste zenbait eragile gaineratuz gero, batez ere), gatazkak sortzeko egoera ezin hobea
sortzen dute, eta hondamendiei aurre egiteko antolatze-lanak are zailago bihurtzen.
1994 eta 2003 bitartean, neurri handiko gatazkek 13 milioi heriotza eragin zituzten; horietatik 12 milioi, Sahara azpiko Afrikan,
Mendebaldeko Asian eta Hego Asian. Ez da harritzekoa eskualde horiexetan izatea mundu osoko 37 milioi errefuxiatu eta
desplazatuen hiru laurden, eta gose direnak gehituz eta gehituz joatea. Eskualde horietatik bitan (Sahara azpiko Afrikan eta
Mendebaldeko Asian, hain zuzen), pobrezia ere handituz doa.
Denbora-bitarte horretan bertan, 669.000 lagun hil ziren hondamendi naturalen ondorioz. Heriotza horien ia hiru laurden
Ekialdeko Asian eta Hego Asian gertatu ziren. Eta han bertan, 2004ko abenduan, ordu gutxi batzuen buruan, tsunami batek
beste ehunka mila lagun hiltzea eragin zuen. Hondamendi naturalen ondorioz gertatutako heriotza asko eta asko eragotzi ahal
izango ziren, garaiz ohartarazteko sistemak eta beste neurri batzuk izanez gero; baina lehentasunak finkatzeko lehiak
badaude, herrialde eta herri behartsuenak gertatzen dira, beti, galtzaile.
Milurtekoko garapen-helburuek gizon-emakume guztiak hartu behar dituzte barne, edozein egoeratan daudela ere. Helburu
horiek larrialdi humanitarioko eta gatazken ondorengo egoeretan sustatuz gero, oinarri sendoa finkatzen lagunduko da,
garapena epe luzeagokoa izan dadin.
*Barne-errefuxiatuei buruzko datuek Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisarioaren Bulegoaren babesa edo laguntza jasotzen duten pertsonen kopurua adierazten dute.
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2. helburua
Lehen
Hezkuntza
unibertsala
erdiestea

H E L B U RUA

Munduko neska-mutil guztiek, 2015. urterako, Lehen
Hezkuntzako ziklo oso bat amai dezaten zaintzea.

Bost eskualde Lehen Hezkuntzako matrikulazioan
% 100era iristetik hurbil daude
Lehen Hezkuntzako matrikulazioaren tasa garbia (ehunekotan). 1990-1991 eta
2001-2002

Sahara azpiko Afrika
54
62

Ozeania
74
76

1990 ⁄ 91

Hego Asia

2001 ⁄ 02

73

Heziketak bizimodu-mota hautatzeko aukera
ematen die gizon-emakumeei, eta harreman
pertsonaletan, komunitatean nahiz lanean
konfiantzaz mintzatzeko bidea ere bai, gainera.
Baina Lehen Hezkuntzako eskoletara joateko
garaian dauden 115 milioitik gora haur,
eskolara joan ezin direnez, giza eskubide hori
erabiltzeaz gabetuta daude. Familia
behartsuetakoak dira gehienak, eta haien amek
ere, gehienek, ez zuten heziketa formalik izan.
Ahal hori guztia galtzeak ez die haurrei soilik
eragiten. Heziketak –neskenak, nagusiki–
gizarte osoarentzako onura sozial eta
ekonomikoak dakartza. Heziketa izan duten
emakumezkoek aukera ekonomiko gehiago
dituzte eta aktiboago hartzen dute parte
esparru publikoan. Gero, ama izandakoan,
seme-alaba gutxiago eta osasun hobekoak
izaten dituzte, eta haur horiek eskolara joateko
aukera handiagoak izango dituzte. Alde on
horiek guztiak erabakigarriak dira pobreziaren
gurpil zoroa eteteko.
Bost eskualde Lehen Hezkuntzako
matrikulazioan % 100era iristetik hurbil
daude. Helburu hori lortzeko, ezinbestekoa
izango da Sahara azpiko Afrikan, Hego Asian
eta Ozeanian ahaleginak biziki areagotzea.
Eskualde horietan (eta gainerako guztietan ere
bai), matrikulazioa handitzeaz batera bestelako
ekintzak ere egin beharko dira, haur guztiek
kalitate oneko heziketa izan dezaten, eta bakar
batek ere (iristen zailenak direnek, batez ere)
eskola utz ez dezan.
10
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Bost eskualdetan, haurren % 90, gutxienez, Lehen Hezkuntzan matrikulatuta
dago. Baina, sarritan, zaila izan da kopuru handi horiei eustea (eta artean
eskolara joaten ez direnengana iristea). Sahara azpiko Afrikan izugarri egin da
aurrera, baina haurren herena baino gehiago eskolatu gabe dago, oraindik.
Afrikako bost herrialdetan, Lehen Hezkuntzako eskoletara joateko adina duten
haurren erdia baino gutxiago daude matrikulatuta. Eta Hego Asia, Ozeania eta
Mendebaldeko Asia ere atzeratuta daude gai horretan: haurren % 20 inguru
eskolatu gabe dago.
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Eskolatu gabeko 10 haurretik zortzi
Sahara azpiko Afrikan edo Hego Asian
bizi dira
3

3 3

4
5
5
42

36

Sahara azpiko Afrika
Hego Asia
Mendebaldeko Asia
Hego-ekialdeko Asia
Ekialdeko Asia
Latinoamerika eta Karibe
Eskualde garatuak
Garapen-bidean dauden beste eskualde batzuk

HIESa zama astuna zaio heziketari
HIESaren ondorioek areagotu egin dute heziketaren krisia,
Sahara azpiko Afrikan. 1999an, urte bakar batean, eskualde
horretako ia milioi bat haur irakaslerik gabe geratu ziren,
HIESa zela medio. Arazoak bata bestearen atzetik: heriotza
horien ondorioz, herrialde askori zama eutsiezina bihurtu
zaie hezkuntza, lehen ere gutxi ziren-eta ondo trebatutako
irakasleak. Aita edo ama HIESaz gaixotzen bazaie, haurrek,
sarritan, utzi egin behar izaten dute eskola, gurasoak
zaintzeko, etxean beste ardura batzuk beren gain hartzeko
edo lan egin eta familia mantentzeko. Aita edo ama hiltzen
bazaie, haurrek eskola utzi ohi dute, zailtasun ekonomikoak
direla medio. Eta horrelako egoeretan, hain zuzen, heziketak
garrantzi berezia luke: batetik, haurrei egonkortasuna
ekarriko liekeelako; eta, bestetik, GIBak hedatzen jarrai
dezan eragozteko modurik eraginkorrena delako, ziur asko.
Gero eta ohikoagoa da eskoletako ikasketa-planetan
gazteek kutsatzetik babesten ikasteko jarraibideak ere
sartzea.

Eskolatu gabeko haurren banaketa (ehunekotan). 2001
Sahara azpiko Afrikan eta Hego Asian, eskola-garaian
dauden haurren kopurua izugarria da, eta hori arazo itzela
zaie herrialde horiei. Eta beste eragozpen bat gehitu behar
zaio horri: haur horietako asko eta asko landa-inguruetan
bizi dira, eta horrelako lekuetan oso urriak dira
hezkuntza-baliabideak.
Garapen-bidean dauden herrialdeetan, 2001ean eskolatu
gabe zeuden 115 milioi haurretatik batzuek utzita zeukaten
eskola, eta beste batzuk inoiz ez ziren matrikulatu ere egin.
Malin, adibidez, eskolatu gabeko haurren % 61etik ia bakar
bat ere ez da sekula modu jarraituan eskolara joan.
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Familiarik behartsuenetako haurrek
eskolara joateko joera gutxiago dute

Matrikulazioa borrokaren erdia baino
ez da
Haurrak matrikula daitezen lortu ondoren, ezinbestekoa da
eskola utz ez dezaten eta bizitzarako prestatuko dituen
heziketa jaso dezaten zaintzea. Eskola utzi egin dutelako
edo mailak errepikatu egin behar dituztelako, haur askok
eta askok ez dute Lehen Hezkuntzako ziklo osorik inoiz
amaitzen. Sahara azpiko Afrikan, haurren erdia baino gutxi
batzuk gehiago iristen dira azken mailara. Hego Asian,
Mendebaldeko Asian eta Ozeanian, kopurua % 60 eta %
75 bitartekoa da. Lehen Hezkuntza osoa egin dezaten
lortzeko ahaleginean, lorpenik handienak Hego-ekialdeko
Asian, Latinoamerikan eta Kariben izan dira; herrialde
horietan, haurren % 90etik gora iristen dira azken mailara.
Ekialdeko Asian, haur guztiek amaitzen dute Lehen
Hezkuntza. Matrikulazioa eta eskolara joatea hobetzeko,
badira zenbait modu: ordaindu beharrekoa murriztea edo
kentzea, eskoletan bazkariak-eta ematea,
hezkuntza-kalitatea hobetzea eta eskolak etxeetara
hurbiltzea, besteak beste.

% 20 behartsuena
38
Bigarren kintila
32
Hirugarren kintila
25
Laugarren kintila
20
% 20 aberatsena
12
Ama, heziketa formalik gabea
36
Ama, heziketa formala jasoa
16
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Garapen-bidean dauden eskualdeetan Lehen Hezkuntzako
garaian eskolatu gabe dauden haurren kopurua, familiaren
diru-sarreren eta amaren heziketaren arabera (ehunekotan).
2001
Garapen-bidean dauden eskualde guztietan ikusi denez,
familien % 20 aberatsenetako haurrek eskolara joateko hiru
aldiz aukera gehiago dute % 20 behartsuenetakoek baino.
Bestalde, amak heziketa formala jaso badu, seme-alabek
eskolara joateko bi aldiz aukera handiagoa dute, amak
heziketa formalik izan ez badu baino.
Eskolara gutxien joaten direnak indigenak eta beste talde
gutxiengodun batzuetakoak dira. Desberdintasun horiek
desagerraraztea eta egoera okerrenean daudenengana
iristea izango da lanik zailena, Lehen Hezkuntza unibertsala
lortzeko bidean.

12

Garapen-bidean dauden eskualde
gehienetan, neskatxek eskola amaitzeko
aukera gutxiago dituzte mutikoek baino
Garapen-bidean dauden eskualde guztietan
(Latinoamerikan eta Kariben eta Ekialdeko eta Hegoekialdeko Asian izan ezik), neskatxek eskolara joaten
jarraitzeko aukera gutxiago dituzte mutikoek baino. Lehen
Hezkuntza haurren % 60k baino gutxiagok amaitzen duen
22 herrialdeetan, gainera, nesken eta mutilen arteko
desberdintasuna handiagoa da.

NAZIO BATUAK

3. helburua
Generoen
arteko
berdintasuna
eta emakumeen
botere-hartzea
sustatzea

H E L B U RUA

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan genero-desberdintasunak
deuseztatzea, ahal bada, 2005erako, eta hezkuntza-maila
guztietan 2015. urtearen amaierarako.

Eskolan matrikulatutako neskak gutxiago dira
mutilak baino
Lehen Hezkuntzan nesken eta mutilen matrikulazio-tasa gordinaren arteko
arrazoia (neska-kopurua 100 mutileko). 1990/1991 eta 2001/2002

Hego Asia
76
85

Sahara azpiko Afrika
83
86

Mendebaldeko Asia
83

Generoen arteko berdintasuna, giza eskubide
bat izateaz gain, funtsezkoa da Milurtekoko
garapen-helburuak lortzeko. Izan ere,
ezinbesteko baldintza da gosea, pobrezia eta
gaixotasunak gainditzeko. Generoen arteko
berdintasuna lortzeko, berdintasuna
ezinbestekoa da hezkuntza-maila eta lan-esparru
guztietan, baliabideen kontrolean eta bizitza
publikoko nahiz politikoko ordezkaritzan.
Emakumeek munduko gizartean eta ekonomian
erabateko parte-hartzea izan dezaten,
erabakigarria da hezkuntzan (Lehen
Hezkuntzan eta ondorengo mailetan)
berdintasuna lortzea; baina, hala ere, herrialde
gehiegitan, neskatoak atzean uzten dira. Kalitate
oneko hezkuntzak onura ugari ditu; esaterako,
enplegu ordainduen segurtasuna. Baina, sarriegi,
emakumeak gutxi ordaindutako eta segurtasun
urriko lanpostuetan baztertzen dira.
Nekazaritzakoak ez diren sektoreetan lanpostu
ordainduak dituzten emakumeen ehunekoak
gora egin duen arren, eskualde askotan,
soldatapeko langileen gutxiengo txiki bat
besterik ez dira emakumeak, eta, gainera,
emakume gehiegi daude sektore informalean.
Emakumeen sustapenerako funtsezko elementu
bat honako hau da: emakumeek beren bizitzari
eragiten dioten esparruetan (familia, gobernuko
mailarik altuenak, etab.) gizonek bezainbeste
erabakitzeko botere izatea. 1990az geroztik,
parlamentu nazionaletan, emakume-kopurua
gora egiten ari da erritmo egonkorrean, baina
emakumeek mundu osoan aulkien % 16
besterik ez dute betetzen.
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Lehen Hezkuntzan genero-desberdintasun handiena duten herrialdeetan, eskolan
matrikulaturiko nesken ehunekoa handitzea lortu da. Hala ere, Hego Asian, Sahara
azpiko Afrikan eta Mendebaldeko Asian, desberdintasun hori oso kezkagarria da
oraindik. Eskola-baliabide eta -instalazio gutxi izateaz gain, guztizko matrikulaziomaila baxuak dituzten herrialdeetan, askotan, neskak edo mutilak eskolatu hautatu
behar izaten dute familiek; eta, normalean, nesken aurkakoa izaten da hautua.
Neurri jakin batzuk hartuz gero, nesken eskolatze-kopurua handitu daiteke, bai
eta neskak eskola ez uzteko adoretzea lortu ere. Neurri horien artean daude,
esaterako, eskolara joateko eta etxera itzultzeko garraiobide segurua ematea,
neskentzako eta mutilentzako komunak bereizita jartzea, eta ikasgeletatik
genero-estereotipoak desagerraraztea.
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Genero-desberdintasunak handiagoak
izaten dira hezkuntza-maila altuenetan
Bigarren Hezkuntzan nesken eta mutilen matrikulazio-tasa
gordinaren arteko arrazoia (neska-kopurua 100 mutileko).
1990/1991 eta 2001/2002

Emakumeen lanpostu ordainduen
ehunekoa txikiagoa da gizonezkoena
baino
Emakumeen lanpostu ordainduen kopurua nekazaritzakoak
ez diren sektoreetan (ehunekotan). 1990 eta 2003
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Oro har matrikulazio-maila altua duten herrialdeetan, neska
ugari matrikulatzen da, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren
Hezkuntzan. Esaterako, Latinoamerikan, Bigarren
Hezkuntzan neska gehiago daude matrikulatuta mutilak
baino. Baina garapen-bidean dauden eskualde gehienetan,
genero-desberdintasunak gero eta nabariagoak dira
neskak Bigarren Hezkuntzan hasten direnean, baita
ondoren ere, unibertsitatera iristen direnean. Datu osoak
dituzten eta garapen-bidean dauden 65 bat herrialdetatik
erdiek lortu dute, gutxi gorabehera, genero berdintasuna
Lehen Hezkuntzan; Bigarren Hezkuntzan, % 20 inguruk; eta
Goi Mailako Hezkuntzan, % 8 inguruk.
* 2000/2001 ikasturtea.
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Garapen-bidean dauden herrialde gehienetan, emakumeek
lanpostu ordainduak izateko aukera gutxiago dute
gizonezkoek baino. Eskualde guztietan lortu dira
aurrerapenak, baina nekazaritzakoak ez diren sektoreetan,
Hego Asiako, Mendebaldeko Asiako eta Ipar Afrikako
emakumeek lanpostu ordainduen % 20 inguru bakarrik
betetzen dute. Latinoamerikan eta Kariben etengabeko
hobekuntzak egin dira, eta, horri esker, gaur egun,
eskualde horretako emakumeek lanpostu-mota horren % 40
baino gehiago betetzen dute. Estatu Independenteen
Komunitatean (EIK), enplegu ordainduan gutxi gorabehera
sexu-berdintasunaren pareko egoera lortu den arren,
emakumeen nahiz gizonen lan-egoerak okerrera egin du.
Lanpostu ugari galdu eta ordainketak eta prestazioak
murriztu egin dira.
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Prestigio gutxiko lanpostuak dituzten
gehienak emakumeak dira
Emakumeak

Gizonak gailentzen dira maila altuenetako
erabakiak hartzeko lanpostuetan
Emakumeek parlamentuetan edo beheko ganberetan duten
aulki-kopurua (ehunekotan). 1990 eta 2005

Gizonak

Langileak eta enplegatuak
39

Ozeania

61

1

Enplegatzaileak
21

3

79

Mendebaldeko Asia
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Ordainsaririk jasotzen ez duten familia-langileak
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Emakumeen enplegu-kopurua, lanpostuaren kategoriaren
arabera (ehunekotan). 1990-2002
Lanpostu ordaindu egonkorra izateko probabilitate gutxiago
dute emakumeek gizonek baino. Bestalde, sarriago lan
egiten dute egituratu gabeko ekonomian, finantzasegurtasun urria izaten dute eta ez dute gizarte-prestaziorik
jasotzen. Norberaren enpresa duten eta beste batzuei lana
ematen dieten emakume gutxiago daude gizonak baino.
Horrez gain, mundu osoan, ordainsaririk jaso gabe
familiako enpresetan lan egiten dutenen % 60tik gora
emakumeak dira. Etxean, etxeko lan gehienak emakumeek
egiten dituzte; lan hori ez da ordaintzen, gutxietsita egoten
da eta ez da agertzen ekoizpen-estatistika nazionaletan.
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90eko hamarkadaren hasieratik, emakumeek parlamentuetan
duten aulki-kopuruaren ehunekoak gora egin du erritmo
egonkorrean. Sahara azpiko Afrikan, emakumeen kopurua
bikoiztu egin da parlamentuetan. Aitzitik, mundu osoan,
emakumeek parlamentuko aulkien % 16 besterik ez dute
betetzen. Ruanda eta Eskandinaviako herrialdeak bakarrik
hurbildu dira sexu-berdintasunera. Eskalaren beste muturrean,
parlamentuetan emakumeek duten parte-hartzea hutsala da
Ozeanian eta Mendebaldeko Asian. EIKn, emakumeen
kopurua asko murriztu zen parlamentuetan 90eko
hamarkadaren hasieran, politika nazionalean emakumeei
partaidetza-bermea kendu zitzaienean. Hala ere, joera hori
alderantzikatzen hasi da, alderdi anitzeko demokrazietan
emakumeen parte-hartzea gehitzen ari den heinean.
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80 herrialdek baino gehiagok neurri zehatzak hartu dituzte politikan emakumeen
parte-hartzea bermatzeko
2003ko hauteskunde nazionalen ondorioz, Ruandako Nazio Biltzarreko kideen % 49 emakumeak dira. Horixe izan da
parlamentuan sexu-berdintasunera inoiz gehien hurbildu den ehunekoa. Afrikako beste herrialde batzuetan ere (esaterako,
Burundin, Eritrean, Mozambiken, Namibian, Hegoafrikan eta Ugandan), emakumeei parlamentuko aulkiak gordetzeko
xedapenak onartu dira. Latinoamerikako eta Karibeko 17 herrialdetan berreste-ekintzak egin dira, eta, horiei esker,
emakume-kopurua parlamentuetan ia % 20 handitu da. Ipar Afrikan eta Mendebaldeko Asian, berriz, emakumearen
parte-hartzea parlamentuan tradizionalki txikia izan den arren, Djibutik, Jordaniak, Marokok eta Tunisiak hauteskunde-legeria
aldatu dute, eta emakumeentzako parlamentu-kuotak ezarri dituzte. 2004. urtearen amaiera alderako, mundu osoko 81
herrialdek antzeko neurriak ezarriak zituzten, benetan erabakigarriak emakumearen politika-arloko aurrerapena sustatzeko.
Kontzientziatzeko informazio-kanpainek, heziketak eta alderdi politikoen erreformak emakumeen politikako parte-hartzea
areagotzen lagundu dute, buru zein hautesle gisa.
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4. helburua
Bost urtetik
beherako
haurren
heriotza-tasa
murriztea

H E L B U RUA

1990 eta 2015 artean, bost urtetik beherako haurren
heriotza-tasa bi heren murriztea.

Bost urtetik beherako haurren heriotza-tasa murrizteko
egindako aurrerapenek indarra galdu dute
Bost urtetik beherako haurren heriotza-tasa, bizirik jaiotako 1.000 haurreko.
1990 eta 2003

Sahara azpiko Afrika
185
172

Hego Asia
126
90

EIK, Asia
83

Haur baten heriotza zorigaiztoko galera da.
Hala ere, bost urtetik beherako ia 11 milioi
haur hiltzen dira urtean (hots, egunean 30.000
haur). Haur horietako gehienak garapenbidean dauden herrialdeetakoak dira, eta
gaixotasun batek edo hainbat gaixotasunen
konbinazioak eraginda hiltzen dira.
Gaixotasun horiek, ordea, prebenitu daitezke,
edo, bestela, horiek sendatzeko metodo
merkeak daude. Batzuetan, pneumonia
tratatzeko antibiotikorik ez izate hutsak
eragiten du heriotza, edo beherakoari aurre
egiteko ahozko hidratazio-gatzik ez izateak.
Malnutrizioak heriotza horien erdiarekin baino
gehiagorekin du zerikusia.

78

Ozeania
86
77

1990

Mendebaldeko Asia

2003

68

2015eko helburua

60

Hego-ekialdeko Asia
78
46

Ipar Afrika
87
38

Ekialdeko Asia
48
37

Latinoamerika eta Karibe
54

Haurren hilkortasuna oso lotuta dago
pobreziarekin: haurtxoen eta haurren
biziraupenerako aurrerapenak motelagoak izan
dira herrialde behartsuetako biztanleriarengan
eta baliabide ugariko herrialdeetako biztanleria
behartsuarengan. Zerbitzu publikoen
hobekuntza funtsezko elementua da; batik bat,
edateko ura eta saneamendu hobea eskura
izatea. Heziketak –neskatoen eta amen
heziketak, bereziki– haur askoren bizia salba
dezake. Diru-sarrerak gehitzea lagungarria izan
daitekeen arren, ez da ezer askorik lortuko
zerbitzu horiek gehien behar dituztenei ematen
ez bazaizkie.
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32

EIK, Europa
21
21

Garapen-bidean dauden eskualdeak
105
88
0
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1960an, garapen-bidean zeuden eskualdeetan, bost haurretik bat baino gehiago
hil egiten zen 5 urte bete aurretik. 1990ean tasa hori hamarretik batera murriztu
zen. Aurrerapen horiek esperantza ekarri zuten, eta gehienez 2015erako, bost
urtetik beherako haurren heriotza-tasa beste bi heren murriztea espero zen.
Baina aurrerapenek indarra galdu zuten 90eko hamarkadan, eta Ipar Afrikak,
Latinoamerikak, Karibek eta Hego-ekialdeko Asiak bakarrik lortu dute
aurrerapenen erritmoari eustea. Eskualde horietan, ekonomia-hazkundeari,
nutrizio hobeari eta arreta medikoari esker, haurren biziraupen-tasak onera egin
du. Hala ere, eskualdeetako batez bestekoek ez dituzte herrialdeen artean
dauden desberdintasunak adierazten, ezta talde sozioekonomikoen artekoak ere.

MILURTEKOKO GARAPEN-HELBURUAK. 2005EKO TXOSTENA

Ezinbestekoa da bost urtetik beherako
haurren heriotza-tasa asko murriztea
Sahara azpiko Afrikan eta Hego Asian

Kostu txikiko neurri sinpleak zabalduz
gero, bizi gehiago salbatuko lirateke

80.000
610.000
370.000
540.000

13
3
4
Heriotza horien
erdia baino gehiago
malnutrizioarekin
lotuta daude

8

720.000

37

17
4.800.000

3.500.000

Sahara azpiko Afrika
Hego Asia
Ekialdeko Asia
Hego-ekialdeko Asia
Latinoamerika eta Karibe
Garapen-bidean dauden gainerako eskualdeak
Eskualde garatuak

Bost urtetik beherako haurren heriotza-kopurua. 2003
Bost urtetik beherako haurren heriotzen ia erdiak Sahara
azpiko Afrikan gertatzen dira. Eskualde horretan,
aurrerapenek indarra galdu dute, zerbitzu mediko urriak,
zenbait gatazkak eta HIESak eraginda. Hego Asian
pobrezia murriztu egin den arren, eskualde horretan
gertatzen da heriotzen heren bat baino gehiago. Azken
hamarkadan gatazkak izan diren herrialdeetan, Kanbodia
eta Irak barne, bost urtetik beherako haurren heriotzak gora
egin du edo ez du batere hobekuntzarik izan 1990etik.
HIESak jotako herrialdeetan –Hego Afrikan, batik bat– bost
urtetik beherako haurren heriotza-tasak gora egin du batbatean.
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Jaio berritako arrazoiak
Arnasa-infekzio akutuak
Beherako-gaixotasunak (jaio berri-ondokoak)
Paludismoa
Elgorria
HIESa
Beste gaixotasun eta lesio batzuk

Bost urtetik beherako haurren heriotzen arrazoiak
(ehunekotan). 2000-2003
Bost urtetik beherako haurren heriotzen erdia baino gehiago
bost gaixotasunek eragiten dute: pneumoniak, beherakoak,
paludismoak, elgorriak eta HIESak. Haur horien gehienen bizia
salbatu egingo litzateke, prebentzio-neurriak eta kostu txikiko
tratamenduak areagotuta; esaterako, amagandiko edoskitze
esklusiboa sustatuz, arnasa-infekzio akutuei aurre egiteko
antibiotikoak erabiliz, beherakoaren aurkako ahozko
hidratazioaren bidez, immunizazio-neurriak hartuz eta
intsektizidaz bustitako eltxo-sareak erabiliz, eta paludismoaren
aurkako sendagai egokiak emanez. Nutrizio egokia ere
prebentzio-neurrien artean dago; izan ere, malnutrizioak
areagotu egiten du gaixotasun horiengatiko heriotza-arriskua.
Erditzearen urretik eta ondoren amarekiko eta haurrarekiko
arreta sanitarioa hobetuko balitz, jaiotza-ondorengo lehenengo
egunetan gertatzen diren heriotzen heren bat murriztuko
litzateke.
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Elgorriaren aurka immunizatzeak biziak salbatzen ditu,
baina haur guztiak ez daude txertatuta
Elgorriaren aurka immunizaturiko haur-kopurua (12 eta 23 hilabete bitarteko
haurrak) (ehunekotan). 1990 eta 2003

Ozeania
70
57

Sahara azpiko Afrika
56

1990
61

2003

Hego Asia
58
69

Hego-ekialdeko Asia
71
79

Mendebaldeko Asia
80
84

Ekialdeko Asia
98
85

Ipar Afrika
85
93

Latinoamerika eta Karibe
76
93

Estatu Independenteen Komunitatea (EIK)
85
97

Garapen-bidean dauden eskualdeak
71
75

0
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Immunizazio bidez desagerraraz daitezkeen gaixotasunetatik, elgorria da haurren
heriotza eragiten duen arrazoi nagusietakoa. Duela 40 urte baino gehiagotik,
segurua, eraginkorra eta nahiko merkea den txerto bat dago. Hala ere, urtean 30
milioi haurrek izaten dute elgorria: 540.000 hil ziren 2002an, eta beste asko itsu
edo gor gelditu ziren. Elgorriaren aurkako txertatze-jarduerak apurka-apurka
hedatu dira mundu osoan, baina oso atzeratuta daude Sahara azpiko Afrikan eta
Hego Asian; eskualde horietan, haur-biztanleriaren heren bat, gutxi gorabehera,
ez da txertatzen. Elgorriaren aurkako immunizazio sistematikoaren mailak ongi
islatzen du bost urtetik beherako haurrei osasun-zerbitzuek ematen dieten arreta
medikoaren kalitatea.
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5. helburua
Amen osasuna
hobetzea

H E L B U RUA

1990 eta 2015 artean, amen heriotza-tasaren arrazoia
hiru laurden murriztea.

Bizia emateko, heriotza-arriskutik pasatu behar izaten
dute emakumeek

Oso altua
(>550)
Altua
(300-549)

Erditze-uneak poztasun-unea izan behar luke.
Baina, urtero, haurdunaldiak eta erditzeak
heriotza ekartzen diete milioi-erdi emakumeri
baino gehiagori; horrez gain, lesioak edo
ezintasun larriak izaten dituzten emakumeen
kopurua hogei aldiz handiagoa da, eta,
tratamendurik jaso ezean, horiek sufrimendua
eta iraina eragin diezaiekete bizitza osoan.
Bestalde, ama baten heriotza zeharo
suntsitzailea izan daiteke seme-alabentzat, eta
pobrezian bizitzeko eta esplotatuak izateko
arriskua handitu egiten da.
1990ean amen heriotza-tasa txikia zuten
herrialdeek aurrerapenak egitea lortu dute,
baina oraindik asko dago egiteko. Herrialde
kaltetuenetan tasa hori murrizteko, baliabide
gehiago erabili beharko dira erditze gehienetan,
medikuen, erizainen edo emaginen laguntza
izateko –horiek konplikazio obstetrikoak
prebenitzeko, hautemateko eta tratatzeko gai
izango baitira–. Arazorik egonez gero, ondo
ekipaturiko erietxe batera garaiz iristeko
aukera izan behar dute emakumeek.
Mundu osoan ugalketa-osasunaren arreta
medikoa –familia-plangintza barne– eskura
izatea da amen osasunerako abiapuntua. Hori
oso garrantzitsua da ugaltze-bizitzari ekitera
doazen 1.300 milioi gazteren beharrei
erantzuteko. Gaur egun, 200 milioi emakumek
ez dute beharrezko zaien antisorgailu seguru
eta eraginkorren zerbitzurik.
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Neurrizkoa
(100-299)
Baxua
(<100)

Amen heriotza-tasaren arrazoia, bizirik jaiotako 100.000 haurreko. 2000
2000. urtean, garapen-bidean zeuden herrialdeetan, haurdunaldiko edo
erditze-uneko hilkortasun-arriskuaren batez bestekoa 450 emakumekoa izan zen
bizirik jaiotako 100.000 haurreko. Haur asko izateko joera dagoen herrialdeetako
emakumeek askotan egin behar izaten diote aurre arrisku horri. Beraz, Sahara
azpiko Afrikan, 16 emakumetik batek izaten du bizitza osoan zehar
haurdunaldian edo erditzean hiltzeko arriskua; herrialde garatuetan, berriz, 3.800
emakumetik batek. Bizitza osoan zehar izaten duten arrisku hori asko murriztea
lortuko litzateke emakumeek nahi dituzten familia-plangintzako zerbitzuak
balituzte. Emakume bat haurdun gelditzen denean, funtsezkoa da arreta sanitario
ona izatea, bai eta larrialdietako arreta obstetrikoko zentroetara joateko aukera
izatea ere, ustekabeko konplikaziorik egonez gero.

MILURTEKOKO GARAPEN-HELBURUAK. 2005EKO TXOSTENA

Emakume gutxiago hiltzen da erditzean,
baina ez herrialde kaltetuenetan
Amen heriotza-tasaren arrazoia, bizirik jaiotako 100.000
haurreko. 2000
Sahara azpiko Afrika
920

Pertsonal sanitario kualifikatuek
lagunduriko erditzeen kopuruak gora
egin du
Pertsonal sanitario kualifikatuek lagunduriko erditze-kopurua
(ehunekotan). 1990 eta 2003

Hego Asia

Hego Asia

28
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Sahara azpiko Afrika
240
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40

Hego-ekialdeko Asia

41
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Mendebaldeko Asia
61
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62

190

Hego-ekialdeko Asia eta Ozeania

Latinoamerika eta Karibe

34
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130

41

EIK
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68
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51
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Dauden datu urrien analisiak adierazten du nabarmen murriztu
dela heriotza-kopurua amen heriotza-tasa neurrizkoa edo
baxua duten herrialdeetan, baina ez da horrelako aurrerapenik
sumatu haurdunaldia eta erditzea arriskutsuagoak diren
herrialdeetan.

Arrakasta lor daiteke, baita herrialde
behartsuetan ere
Bangladeshen, munduko herrialderik behartsuenetako bat
izan arren, amen heriotza-tasa asko murriztea lortu zen.
Horretarako, langile kualifikatuak eta larrialdietako zainketa
obstetrikoak eskura jarri ziren, eta familia-plangintzako
programak hedatu ziren. Egipton, zortzi urtean amen heriotzatasa erdira murriztea lortu zen. Lorpen arrakastatsu hori
programa handi baten ondorioa izan zen: horren helburuak
zerbitzu medikoen kalitatea sustatzea –haurdunalditik edo
erditzetik eratorritako konplikazioen arreta, bereziki– eta
erditzeetan langile kualifikatuak egon zitezen arduratzea ziren.
Horrez gain, haurdun edo erditze-unean zeuden
emakumeekiko laguntza komunitarioa mobilizatu zen, eta
ugalketa-osasuneko beharrez –esaterako, familia-plangintzaz–
arduratu zen.
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1990 eta 2003 artean, pertsonal sanitario kualifikatuek
lagunduriko erditzeetan aurrerapenak lortu ziren garapenbidean dauden eskualde gehienetan. Hego-ekialdeko Asian,
Ipar Afrikan eta Ekialdeko Asian egoera asko hobetu zen
arren, Sahara azpiko Afrikan, amen heriotza-tasa altuena den
lekuan, ez zen aldaketarik gertatu. Hego Asian aurrerapenak
egiten jarraitzen den arren, erditze-unerako arreta
profesionalaren maila munduko baxuena da. Eskualde
guztietan, erditzean profesional kualifikatuen laguntza izatea
ohikoagoa da hiri-guneetan landa-inguruetan baino.
Erditze-unean laguntza profesionala jasotzeak, larrialdiko
arreta obstetrikoa izateko aukera emateaz gain, amen
heriotza-tasa gutxitzen lagun dezake. Hala ere, eraginkorrak
izateko, larrialdi-zerbitzuek sendagaiak, ekipoak eta gainerako
hornidurak izan behar dituzte.
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Baina, bestalde, badaude epidemiari aurre egiten eta
hori menderatzen ari diren herrialdeak. Tailandiak
eta Ugandak erakutsi dutenez, infekzio-tasak murritz
daitezke, ikuspegi eta buruzagitza egokiak izanez
gero. Hortaz, HIESak jotako beste herrialde
batzuentzat eredu dira.
Beste gaixotasun batzuk ez dira hainbeste atera
komunikabideetan, baina, isilka, garapen-bidean
dauden herrialdeetako biztanleen bizitasuna eta
itxaropenak hondatzen ari dira. Paludismoak milioi
bat heriotza eragiten ditu urtean: hildako gehienak
haurrak dira, eta, kalkuluen arabera, Afrikako
herrialdeetan ekonomia-hazkuntza urtean % 1,3
murriztea eragin du gaitz horrek. Tuberkulosia
desagertutzat jotzen zen arren, berriro agertu da:
hein batean, sendagaiekiko erresistenteak diren
zepak agertu direlako eta GIBak eta HIESak
eragindako zaurgarritasunagatik. Ez da harritzekoa
hiru gaixotasun horiek herrialde behartsuenetan
biltzea; neurri handi batean, gaixotasun horiei aurre
egitea posible litzateke hezkuntza- eta prebentziojardueren bidez, eta behin gaitzak agertuz gero,
tratamendu eta arreta medikoaren bidez.
24

Sahara azpiko Afrikan, GIB-eramaile asko dago
oraindik: eskualde horretan, heriotzen eta infekzio
berrien kopuruak handitzen jarraitzen du
2.5
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Sahara azpiko Afrikan
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HIESagatiko urteko
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Sahara azpiko
Afrikan
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HIESagatiko urteko heriotza-kopurua (milioiak)

Lehenengo HIES kasua agertu zenetik iragan diren
25 urteetan, Sahara azpiko Afrikan HIESa da
heriotza goiztiarraren arrazoi nagusia, eta, mundu
osoan, laugarren arrazoia. 20 milioi lagunetik gora
hil dira mundu osoan epidemia hasi zenetik, eta,
2004. urtearen amaieran, GIBa zuten 39 milioi lagun
inguru bizi ziren. Gehien kaltetutako herrialdeetan,
HIESaren epidemiak sufrimendu handiak eragiteaz
gain, urte askotako ahaleginei esker lortutako
garapenak atzera egin du. Ez dago ia herrialderik
mehatxu horri ihes egitea lortu duenik.

2015erako GIB/HIESaren hedapena gelditzea eta
murrizten hastea.

15 eta 49 urte arteko GIB-eramaile helduak (ehunekoa)

6. helburua
GIB/HIESari,
paludismoari eta
beste gaixotasun
batzuei aurre
egitea
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15 eta 49 urte arteko GIB-eramaile helduak Sahara azpiko Afrikan eta
garapen-bidean dauden eskualde guztietan (ehunekotan) eta HIESak
eragindako heriotza-kopurua Sahara azpiko Afrikan (milioiak). 1990-2004
Sahara azpiko Afrikan, 100etik 7 helduk GIBa dute. Hego Afrikako herrialde
batzuetan, biztanleriaren laurdena baino gehiago seropositiboa da. GIBeramaileen kopurua egonkortu egin da eskualdean, baina oraindik oso
handia da. Horrek ez du esan nahi epidemia kontrolpean dagoenik; aitzitik,
arrazoia oso bestelakoa da: HIESagatiko urteko heriotza-kopurua –gero eta
handiagoa– infekzio berrien kopuruaren berdina da.

MILURTEKOKO GARAPEN-HELBURUAK. 2005EKO TXOSTENA

HIESaren epidemia hedatzen ari den
heinean, kutsatutako neskato eta
emakumeen kopurua gorantz doa

GIB-eramaileak areagotu egin dira
gainerako eskualde guztietan
15 eta 49 urte arteko GIB-eramaile helduak zenbait
eskualdetan (ehunekotan). 1990 eta 2004
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GIBaz kutsatutako 15 eta 49 urte arteko helduen artean,
emakumeak direnen kopurua, garapen-bidean dauden zenbait
eskualdetan (ehunekotan). 1985-2004
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EIK, Asia
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Mundu osoan, GIBaz kutsaturiko pertsonen ia erdiak
emakumeak dira; baina epidemia hedatzen ari den heinean,
emakume eta neskato seropositiboen ehunekoak gora egiten
du. Emakumeek eta neskatoek GIBaz kutsatzeko arrisku
gehiago dute gizonezkoek baino, bai arrazoi fisiologikoengatik,
bai gizonekin dituzten sexu-harremanetan botererik ez
dutelako. Sahara azpiko Afrikan, kutsatutako pertsonen % 57
emakumeak dira. 15 eta 24 urte arteko afrikarren artean, alde
hori are nabarmenagoa da. Gehien kalteturiko herrialdeetan,
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2004an, mundu osoan, 4,9 milioi lagun kutsatu ziren GIBaz,
eta 3,1 milioi hil egin ziren. GIBa oso azkar hedatzen da
EIK-ko herrialde europarretan eta Asiako leku batzuetan.
Epidemia lehen fasean dagoen herrialdeetan,
biztanleria-sektore zaurgarrienentzako programek emaitza
onak izaten dituzte. Hala ere, herrialde askotan,
baliabide-eskasiak eta politika-buruzagitza falta izateak
aurrerapena oztopatzen dute, GIBaren infekzio-fokuak
dauden biztanleria-sektore baztertu eta estigmatizatuetan,
bereziki. Etorkizunerako metodo pragmatikorik hartzen ez
bada, orain arte epidemia larririk izan ez duten
herrialdeetan hedatuko da GIBa.

inkesta nazional berrienek adierazten dute GIBaz kutsaturiko
mutil gazte bakoitzeko hiru neska gazte kutsatzen direla. Joera
horiek adierazten dute HIESaren arazoari ematen ari zaion
erantzuna oso kaskarra dela. Emakumeen zaurgarritasun- eta
arrisku-egoera areagotzen duten faktoreei aurre egiteko,
ezinbestekoa da emakumeak GIBetik babesten dituzten
zerbitzuak hedatzea, bai eta hezkuntzara eta prebentziora
jotzea ere.
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HIESa milioika haur umezurtz uzten ari
da: aurrekaririk gabeko kopurua da

H E L B U RUA

2015erako paludismoaren eta beste gaixotasun larri
batzuen intzidentzia gelditzea eta murrizten hastea.
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HIESa
Gainerako arrazoi guztiak

Paludismoak behartsuenei eta babesgabeenei
erasotzen die
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Sahara azpiko Afrikan, HIESak eta beste arrazoi batzuek
eraginda, aita eta ama galdu dituzten 15 urtetik beherako
haurren kopurua (milioiak). 1990-2003
Epidemia aurrera doan heinean, HIESagatik aita eta ama
galdu dituzten haurren kopurua biderkatzen ari da.
Aurrekaririk gabeko gizarte-arazoa da, eta nahitaezkoa da
erantzun berritzaileak ematea. 2003an, Sahara azpiko
Afrikan bakarrik, 4 milioi haur baino gehiagok galdu zituzten
aita eta ama HIESagatik, eta 12 milioik aita edo/eta ama
galdu zuten. Garapen-bidean dauden eskualdeen
multzoan, 15 milioi haurrek aita edo/eta ama galdu zuten
HIESagatik.

Prebentzioa ezinbestekoa da, baita
tratamendua eta arreta medikoa ere
HIESa sendatzerik ez dagoenez, prebentzioa ezinbestekoa
da. Hala ere, milioika gaztek ez dute behar beste
informazio GIBetik babestu ahal izateko. Sahara azpiko
Afrikan egindako inkesta batzuen arabera, neska gazteen
% 21ek eta mutil gazteen % 30ek bakarrik du infekziorik ez
gertatzeko gutxieneko informazioa.
Hego-ekialdeko Asiako neska gazteei eginiko hainbat
inkestak are ezagutza-maila baxuagoak erakusten dituzte.
Ez da harritzekoa, beraz, arrisku handiko sexuharremanetan gazte gehienek antisorgailurik ez erabiltzea.
Sendagai bidezko tratamenduak luzatu egiten du kutsatuen
bizitza. Emakume haurdunen kasuan, seme-alabei HIESa
kutsatzeko arriskua ere murritz dezake. 2004. urtearen
bigarren erdian, garapen-bidean dauden herrialdeetan,
antierretrobiral bidezko terapia jasotzen zuten pertsonen
kopurua 440.000tik 700.000ra pasatu zen; baina zifra horrek
sendagai horietaz balia litezkeen pertsonen % 12 inguru
bakarrik adierazten du. Ezinbestekoa da neurriak hartzea
milioika pertsona gehiago tratatzeko eta horiei laguntzeko.
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Paludismoa kutsatzeko arriskua, eskualdeka
Paludismoa endemikoa da munduko herrialde behartsuenetako askotan, eta
urtean 350-500 milioi pertsona ingururi eragiten die. Paludismoak urtean
eragindako milioi bat heriotzetatik % 90 Sahara azpiko Afrikan gertatzen da.
Haurdunei eta umekiei eragiten die bereziki. Paludismoa da, hain zuzen,
jaiotakoan gutxi pisatzearen, anemiaren eta urte bat baino gutxiagoko haurrak
hiltzearen arrazoia. Sahara azpiko Afrikan bakarrik, 2.000 haur baino gehiago
hiltzen dira egunean paludismoak jota. Bizirik irauten duten haurrek zenbait
ondorio izaten dituzte –esaterako, sukarraldiak eta anemia–, eta horiek
garapen mental eta fisikoan eragiten die. Paludismoak ahultasuna eragin
dezake helduengan, eta, askotan, hainbat egun eta astez beren lanak albora
utzi behar izaten dituzte.
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Eltxo-sareen banaketa hedatu egin da
4

Hainbat herrialde neurri
eraginkorragoak hartzen ari dira
sendagaien alorrean

Erdialdeko Afrika
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Sahara azpiko Afrikan saldutako edo banatutako eltxosareak (milioiak). 1999-2003
90eko hamarkadan, paludismo-kasuak areagotu egin ziren,
bai eta gaixotasun horrek eragindako heriotzak ere, Afrikan,
nagusiki. Ondoren, eskualde horretan hartutako
prebentzio- eta tratamendu-neurriak hobetu egin dira.
Prebentzio-metodo eraginkorrenen artean, intsektizidaz
tratatutako eltxo-sareak daude: horiek behartsuei doan
banatzen dizkiete Nazio Batuetako erakundeek eta horien
kolaboratzaileek. Banatzen diren eltxo-sareen kopurua 10
aldiz handiagoa da 2000. urtetik.
Malawin, 2003. urtean bakarrik, intsektizidaz trataturiko
milioi bat eltxo-sare banatu ziren. Horri esker, eltxo-sareak
zituzten etxeen kopuruak gora egin zuen: 2000. urtean % 5
besterik ez ziren, eta 2003an, berriz, % 43. Era berean,
erietxeen bidez eltxo-sareak banatzeari esker, biztanleriak
parte handiagoa hartu zuen prebentzioko jarduera
sistematikoetan. Metodo horiexek ari dira erabiltzen beste
herrialde batzuetan ere.

Afrikako herrialde horiek, 2004rako, paludismoa tratatzeko
neurriak aldatuta zituzten, eta artemisininan oinarritutako
sendagaien konbinazioa eskatzen hasiak ziren.
Azken bi hamarkadetan, paludismo-formarik arruntena gero
eta erresistenteagoa bihurtu da sendagaiekiko.
Artemisininan oinarritutako sendagai-konbinazio berriak
daude, gaixotasunaren aurka eraginkorragoak, eta jendeak
eskurago ditu; horrez gain, konbinazio horien erabilera
sustatzen ari da, alor horretako arauen erreforma baten
bidez. 2001 eta 2004 artean, 40 herrialdek –horien erdiak
Afrikakoak– aldatu egin zituzten gai horri buruzko arauak,
eta paludismoaren aurkako tratamendu eraginkorragoak
ezarri zituzten.
Beste seinale positibo batzuk ere egon dira. GIB/HIESaren,
Tuberkulosiaren eta Malariaren Aurkako Mundu Foroak
paludismoaren aurka erabiltzeko emandako 290 milioi dolar
baino gehiagoz baliatzen ari dira laurogei herrialde.
Bestalde, ahalegin gehiago egin dira haurdunaldian
paludismoa prebenitzeko, eltxo-sareak banatuz eta
sendagai bidezko tratamendu prebentiboa emanez.
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Tuberkulosiaren aspaldiko mehatxua
berriro agertu da

Tuberkulosia tratatzeko estrategia berri
bat arrakasta izaten ari da

Tuberkulosi-kasu berrien kopurua 100.000 biztanleko (GIBa
duten seropositiboak izan ezik). 1990 eta 2003

Gero eta tuberkulosidun gaixo gehiago tratatzen dira
nazioartean gomendatutako protokolo baten bidez. Protokolo
horrek DOTS (tratamendu laburra zuzeneko behaketapean)
du izena, eta, horren arabera, diagnostiko positiboaren

Sahara azpiko Afrika
142

ostean, tratamendua eta segimendua egiten dira. Protokolo
horren arabera trataturiko gaixoen % 80tik gora sendatu
egiten da; baina sendagaiekiko erresistentzia edo

274

Hego-ekialdeko Asia
248

GIB-eramaileen kopuru handia den eskualdeetan,
suspertze-tasa txikiagoa da, eta heriotza-tasa, berriz,
handiagoa. Protokoloaren eraginkortasunaren azken

235

Hego Asia
171

helburua gaixotasun-kasu guztiak hautematea da. Hala ere,
gaur egun, kasuen erdia baino gutxiago hautematen eta
tratatzen da DOTSen arabera. Tuberkulosiaren aurkako
borroka bizkortzeko kasuak hautematen hobetu beharko da,
eta osasun-zerbitzuak hedatu beharko dira, Asian eta
Afrikan, batik bat.
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Urtero, tuberkulosiak 1,7 milioi pertsonaren heriotza
eragiten du –gehienetan, bizitzako faserik emankorrenean
daudenena–. Tuberkulosi-kasu berrien kopurua urtean % 1
inguru handitzen da; handitzerik azkarrenak Sahara azpiko
Afrikan eta Estatu Independenteen Komunitatean (EIK)
gertatu dira. 2003an ia 9 milioi kasu berri izan ziren, GIBaz
kutsatutako 674.000 pertsona barne. Hainbat gertaerak
tuberkulosia hedatzen lagundu dute: esaterako,
sendagaiekiko erresistenteak diren zepa berriak agertzeak;
GIBa edo HIESa duten eta, beraz, gaixotasunarekiko
erresistentzia gutxiago duten pertsonak ugaritzeak; eta
errefuxiatutako eta erbesteratutako pertsona-kopurua
handitzeak.
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7. helburua
Ingurumenaren
iraunkortasuna
bermatzea

H E L B U RUA

Garapen iraunkorraren printzipioak sartzea politika eta
programa nazionaletan, eta ingurumenaren baliabideen
galerari buelta ematea.

Herrialde gehienek garapen iraunkorraren printzipioak babesteko eta printzipio
horiek beren politika eta estrategia nazionaletan erabiltzeko konpromisoa hartu
dute. Printzipio horiei dagozkien nazioarteko hitzarmenak aplikatzeko erabakia
ere hartu dute. Baina asmo onak ez dira behar besteko aurrerapauso bihurtu,
ingurumen-baliabideen galerari buelta emateko.

Basoak azkarrago desagertzen dira eskualde
behartsuenetan
Basoek estalitako azalera (ehunekotan). 1990 eta 2000

Ipar Afrika
1

Ingurumenaren iraunkortasuna lortzeko,
oinarri-oinarrizkoa da baliabide naturalak
zentzuz erabiltzea eta ekosistema konplexuak
babestea, horiei esker iraungo baitugu bizirik.
Kontuan hartu behar da gaur egungo
kontsumo-ereduekin eta baliabideak erabiltzeko
moduarekin ez dela iraunkortasunik lortuko.
Lurzoruak izugarrizko abiadan ari dira
andeatzen. Landare- eta animalia-espezieak
inoiz baino azkarrago ari dira desagertzen.
Klima-aldaketaren ondorioz, itsasoaren maila
igotzen ari da eta lehorteen eta uholdeen
arriskua handitzen. Arrantza eta itsasoko beste
zenbait baliabide gainustiatuta daude.
Egoera horrek landa-inguruetako behartsuei
eragiten die gehien. Izan ere, oro har, bizirik
irauteko, inguruko baliabide naturalen beharra
dute. Jendea landa-inguruetatik hiri-guneetara
joatearen ondorioz landa-inguruetako presioa
murriztu egin den arren, hirietan txabola-auzo
arriskutsuetan pilatuta bizi den
pertsona-kopuruak gora egin du.
Landa-inguruetan zein hiri-guneetan, milioika
pertsonak ez dute ez edateko urik, ez
saneamenduko oinarrizko instalaziorik.
Ingurumenaren arazo horiek eta beste zenbait
arazo gainditzeko, arreta handiagoa jarri
beharko zaio behartsuen egoerari eta inoiz
baino lankidetza handiagoa beharko da mundu
osoan. Ozono-geruza gehiago ez suntsitzeko
hartutako neurriek frogatzen dute badagoela
aurrera egiteko modua, horretarako borondate
politikorik egonez gero.
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Basoek lurrazalaren heren bat hartzen dute eta ekosistema aberatsenetako bat
osatzen dute. Pertsona askori eguneroko janaria, erregaia, eraikuntzako
materialak eta edateko ura ematen dizkiete. Hala ere, azken hamar urteetan,
940.000 kilometro koadro baso –hau da, Venezuelaren tamainako azalera–
laborantza-lur bihurtu dira, desagertu egin dira zuhaitz-mozketaren ondorioz edo
beste erabilera batzuk direla-eta desagertu egin dira. Deforestazioaren aurkako
ahaleginek aurrera jarraitzen dute. Basoek irauteko kudeaketaren ondorioz,
lurraren gaineko presioa murrizten ari da eta basoetan bizi diren komunitateen
bizimodua hobetzen. Dena den, erlojuaren aurkako borroka da hori.
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Babestutako gune gehiago daude, baina
espezieen eta habitaten galerak bere
horretan jarraitzen du
Lurrazaleko eta itsas azaleko gune babestuak, eskualdeka
(ehunekotan). 1994 eta 2004

Energia-eraginkortasuna hobetu egin da, baina ez
behar adina
Energia-kontsumoa BPGaren unitateko (petrolio kilogramo baliokideak
BPGaren dolarreko, 2000. urteko erosteko ahalmenaren parekotasuna aintzat
hartuta). 1990 eta 2002
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19 milioi kilometro koadro inguru –hau da, Lurraren
azaleraren % 13tik gora– gune babestu izendatu dituzte;
hau da, 1994. urtean baino % 15 gehiago. Gune babestu
gehiago izatea pozgarria da, baina gune horiek ez dira beti
kontserbazio-helburuak aintzat hartuta kudeatzen. Gainera,
babestutako itsas ekosistemak oso urriak dira: horien % 1
baino gutxiago izendatu dituzte gune babestu. Habitatek
desagertzen jarraitzen dute eta biologia-dibertsitatea gero
eta txikiagoa da. Gaur egun 10.000 espezie desagertzeko
arriskuan daudela jotzen da.
*Ehuneko handi hori Saudi Arabiako gune babestu bati zor zaio
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Energia-eraginkortasuna hobetzen ari da, eta aurrerapauso handiak egin dira
erregai eta teknologia garbiak eskuratzeko. Dena den, garapen-bidean
dauden herrialdeetan energia-beharrak azkar handitzen dira, baina teknologia
berriak ez dira hain abiadura handian iristen herrialde horietara.
Eraginkortasuna handitu arren, energiaren guztizko kontsumoak handitzen
jarraitzen du.
Garapen-bidean dauden herrialdeetan, erregai “garbien” gabeziak zuzenean
eragiten die landa-inguruetako familiei. Izan ere, egurra, simaurra, uzten
hondakinak eta ikatza –sukalderako eta berotzeko– behar-beharrezkoak
dituzte. Erregai horiek leku itxietan sortzen duten aire-kutsadurak 1,6 milioi
heriotza baino gehiago eragiten ditu urtean, emakumeenak eta haurrenak,
batez ere.
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Herrialde aberatsek sortzen dituzte
berotegi-efektua eragiten duten gas
gehienak

Ozonoa agortzen duten substantziak
zorrozki murriztu dira
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Karbono-dioxidoaren (CO2) isurpenak biztanleko
(pertsonako tona metrikoak). 1999 eta 2002

Klorofluorokarburoen erabilera (ozonoa agortzeko
potentzialaren milaka tona metriko). 1990, 1996 eta 2002

Erregai fosilen kontsumoak –petrolioa, ikatza eta gas
naturala, besteak beste– karbono-dioxidoaren isurpenak
eragiten ditu, eta horrek Lurraren beroketa-prozesua

Estratosferako ozono-geruzak erradiazio ultramoreak
xurgatzen ditu. Erradiazio horiek azaleko minbiziarekin eta
espezie bizidunentzat arriskutsuak diren beste eragin
batzuekin lotu dira. Aurrekaririk gabeko munduko
lankidetza baten bidez, klorofluorokarburoen erabilera

areagotu besterik ez du egiten. Aurreikusitakoaren arabera,
klima-aldaketak –itsasoaren mailaren gorakada, ekaitzak
maizago eta bortitzagoak izatea, zenbait espezie
desagertzea, lehorte eta uzta txar gehiago izatea– mundu
osoko herrialdeei eragingo die. Gero eta isurpen gehiago
daudenez, herrialde industrializatu gehienek Kyotoko
protokoloa –isurpenak kontrolatzeko munduko lehen
ahalegina– onartu dute.

–ozonoa gehien agortzen duten substantziak– 1990. urteko
mailaren hamarrenera murriztu da. Lorpen harrigarri horrek
ingurumenaren babeserako aurrerapausoak egin
daitezkeela frogatzen du, betiere borondate politiko sendoa
badago eta arazoari buruzko eta arazoa konpontzeko
adostasuna badago. Ozono-geruzaren hondamena
nabarmena den arren, datozen 50 urteetan zerbait
berreskuratzea espero da.

*Erreferentzia-urtea 1992 da.
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Edateko urik eta oinarrizko saneamendurik ez duten
pertsonen ehunekoa 2015. urterako erdira jaistea.

1990eko hamarkadan, ur-hornidura hobetuen kopurua nabarmen handitu zen.
Hala ere, 1.000 milioi pertsona baino gehiagori ez zaio horrelako hobekuntzarik
iritsi –gehienak landa-inguruetan eta hirietako txaboletan bizi dira–.
Saneamenduari dagokionez, aurrerapausoak askoz ere motelagoak izan dira
munduan. 2.600 milioi pertsona inguruk –hau da, garapen-bidean dauden
herrialdeetako biztanleriaren erdiak– ez dute komunik, ez eta saneamenduzerbitzu hobeturik ere.

Gero eta jende gehiagok du edateko ura eskuragarri mundu osoan
Edateko uraren hornidura hobetuak erabiltzen dituzten
biztanleen kopurua (ehunekotan). 1990 eta 2002

Garapen-bidean dauden herrialdeetan, edateko uraren hornidura seguruak
erabiltzen dituzten biztanleen proportzioak gora egin du 1990. urtetik 2002.
urtera: % 71tik % 79ra, hain zuzen ere. Hobekuntzarik nabarmenenak Hego

Ozeania

Asiakoak izan dira, Indiako hornidurak handitu izanari esker. Izan ere, herrialde
51

horretan, 1.000 milioi pertsonatik gora bizi dira. 1990. urteaz geroztik eskualde
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guztietan hobekuntzak lortu arren, 1.100 milioi pertsonak saneatu gabeko

1990

Sahara azpiko Afrika

iturrietako ura erabiltzen jarraitzen zuten 2002. urtean. Sahara azpiko Afrikan,

2002

49

biztanleriaren % 42k ez ditu iturri seguruak eskuragarri. Gainera, eragozpen asko

58

daude –gatazkak, ezegonkortasun politikoa eta ura eta saneamendua hobetzeko
inbertsioei lehentasunik eman ez izana, besteak beste–, eta hori nahikoa
etsiarazlea da, kontuan hartuta biztanleria izugarrizko erritmoan ari dela hazten.
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Garapen-bidean daudenen erdiek ez dute saneamendu
hobeturik
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Saneamendu hobetua duten biztanleen kopurua (ehunekotan). 2002
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Garapen-bidean dauden herrialdeetako saneamendu-zerbitzuen kopuruak gora
egin du 1990. eta 2002. urteen artean, % 34tik % 49ra, hain zuzen ere. Gaur
egungo joera aldatzen ez bada, 2.400 milioi pertsona baino gehiagok
saneamendu-zerbitzu hobeturik gabe jarraituko dute 2015. urtean; hau da,
kopurua gaur egungoaren antzekoa izango da. Saneamenduaren helburua bete
ahal izateko, askoz ere gehiago inbertitu beharko da zerbitzu horietan.
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Politikak landa-inguruetako eta hirietako
txaboletako behartsuei zuzendu beharko
zaizkie
Hiri-guneetan eta landa-inguruetan saneamendu hobetua
duten biztanleen kopurua (ehunekotan). 2002

Hego Asia
24
66

H E L B U RUA

2020. urterako, txaboletako biztanleen artean, gutxienez
100 milioi pertsonaren bizitza nabarmen hobetzea.

Garapen-bidean dauden herrialdeetan
hiri-guneetako biztanleria landa-inguruetakoa
gainditzeko zorian dago

Sahara azpiko Afrika
Hiri-guneetako biztanleen kopurua (ehunekotan). 1990 eta 2001
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Saneamendu-zerbitzuei dagokienez, izugarrizko aldeak
daude hiri-guneen eta landa-inguruen artean.
Landa-inguruetan hiri-guneetan dituzten zerbitzuen erdiak
baino gutxiago dituzte. Bestalde, hiri-guneetako zerbitzuei
buruzko estatistikek txabola-auzoen gabeziak ezkutatzen
dituzte. Garapen-bidean dagoen munduan, edateko ura eta
oinarrizko saneamendua oso urriak dira txabolen auzoetan,
eta, gainera, gero eta biztanle gehiago dira horietan.
Laburbilduz, garapen-bidean dauden herrialdeetan,
familien % 20 aberatsenek edateko uraren iturri seguruak
erabiltzeko bi aldiz aukera gehiago dituzte % 20
behartsuenek baino, eta lau aldiz aukera gehiago
saneamendu-zerbitzu hobetuak erabiltzeko.
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Garapen-bidean dauden herrialdeetako hiri-guneetako biztanleriak urtean
% 3ko erritmoan egiten du gora, landa-inguruetan baino hiru aldiz azkarrago.
Horrek esan nahi du garapen-bidean dauden herrialdeetako hiri-guneetako
biztanleria 100 milioi pertsona inguru hazten dela urtero, hirietarako migrazioa
eta jaiotza-kopuru handia direla-eta. 2007. urtean, garapen-bidean dauden
herrialdeetako hiri-guneetan landa-inguruetan baino jende gehiago biziko
dela aurreikusten da.
Hirietako biztanleen ia hirutik bat –hau da, 1.000 milioi pertsona inguru–
txabola-auzoetan bizi da: pilatuta; lanik gabe; etxebizitza izateko segurtasunik
gabe; ur-hornidura, saneamendu eta osasun eskasa dutela; eta, oro har,
segurtasunik gabe, emakumeen aurkako indarkeria barne. Beraz, ez da
harritzekoa gaixotasunak, heriotza-tasa eta langabezia askoz ere altuagoak
izatea txabola-auzoetan, planifikatutako hiri-kokalekuetan baino. Inkestek
diotenez, Afrikako zenbait hiritan, txaboletan bizi diren 5 urtetik beherako
haurren heriotza-tasa beste hiri-komunitate batzuetan bizi diren haurren
heriotza-tasaren halako bi da.

Hiri-guneetako hobekuntzak ez dira
aski, txabola-auzoetako biztanlekopuruaren gorakadari aurre egiteko
Hiri-guneetako txabolen auzoetako biztanle-kopurua
(milioiak). 1990 eta 2001
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Txaboletan bizi diren biztanleen hiru laurden baino gehiago
Hego Asian, Ekialdeko Asian eta Sahara azpiko Afrikan bizi
dira. Eskualde gehienetan, herrialdeak alternatibak ematen
ahalegintzen ari dira, jendea txaboletan bizi ez dadin.
Baina, hirietako biztanle kopurua oso azkar hazten denez,
garapen-bidean dauden herrialdeetan txabolen kopurua
gorantz doa eskualde guztietan, Ipar Afrikan izan ezik.

Txabolen auzoetako bizi-baldintzak hobetzea lortu
duten neurriak areagotu egin behar dira
Hiri-guneek hazten jarraitu dute; hala ere, garapen-bidean dauden herrialde
batzuek txaboletan bizi diren biztanleen bizi-baldintzak hobetu daitezkeela
frogatu dute. Milurtekoko garapen-helburuak betetzeko, beharrezkoa izango
da beharrezko hobekuntza-neurriak masiboki aplikatzea. Senegalen eta
Hegoafrikako Errepublikan, esate baterako, txabola-auzoetan bizi direnen
osasun-baldintzak eta lan-egoera hobetzea lortu dute. Brasilgo eta Indiako
politikak egiteko arduradunek faveletako eta txabola-auzoetako bizitza
hobetzea lortu zuten, nahitaezko eta legez kontrako irtenarazteen aurkako
babesa handituz. Egipton, Hegoafrikako Errepublikan eta Tailandian, kredituak
eskuragarriak direnez eta etxebizitza edukitzea segurua denez, horietan
inbertitzeko adorea izan dute biztanleek.
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8. helburua
Garapenerako
munduko itun
bat sustatzea

Herrialde behartsuenentzat funtsezkoa da laguntza
jasotzea; diru-sarrera ertainak dituzten herrialdeek,
berriz, onura gehiago lortzen dute merkataritzatik
Laguntza ofiziala

Merkataritza*
Hain aurreratuta
ez dauden
herrialdeak eta Erakunde ongile pribatuen dohaintzak
diru-sarrera
gutxiago
dituzten
beste batzuk
Langile partikularrak bidaltzea
Diru-sarrera
ertainak
dituzten
herrialdeak

Sektore pribatuko beste diru-sarrera batzuk

Milurtekoko garapen-helburuen elementu
nagusi bat pobreziaren aurkako borroka
talde-ekintza dela onartzea da, eta emaitzak
herrialde guztien onerako izango direla.
Helburuak betetzeko ardura nagusia
garapen-bidean dauden herrialdeena da.
Dena den, nazioarteko laguntza ere
ezinbestekoa da, bereziki, herrialde
behartsuenentzat eta geografikoki bakartuta
dauden herrialdeentzat. Bestalde, elkarren
menpekoak diren ekonomiek merkataritza-bide
berriak, nazioarteko finantza-egonkortasuna
eta teknologia hedatzea eskatzen dute,
garapen-bidean dauden herrialdeek aukerak
aprobetxa ditzaten, garapen azeleratu eta
iraunkorra lortzeko.
Milurtekoko Deklarazioan, garapen-bidean
dauden herrialdeek zenbait konpromiso hartu
zituzten: ekonomia saneatuta izateko ahal
duten guztia egitea, nor bere garapenaz
arduratzea eta gizakien eta gizartearen beharrei
erantzutea. Gainera, herrialde garatuek
herrialde behartsuenen alde egiteko
konpromisoa hartu zuten, laguntza emateari,
merkataritzari eta zorra arintzeari dagokionez.
Aberatsen eta behartsuen arteko itun guztietan,
kontuan hartu behar da garapen-bidean
dauden herrialdeek teknologia, sendagaiak eta
lanpostuak behar dituztela biztanleentzat,
gazteentzat, batez ere. Izan ere, biztanleriaren
gero eta proportzio handiagoa dira.

Atzerriko zuzeneko inbertsioa

Atzerriko zuzeneko inbertsioaren irabaziak bidaltzea

Zorraren interesak, epe luzera
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Diru-sarrerak eta ordainketak, dibisatan, garapen-bidean dauden herrialdeetan,
2002-2003ko batez bestekoa (AEBetako milaka milioi dolarretan)
Herrialde garatuen laguntza ofiziala eta erakunde ongileen dohaintzak dira
herrialde behartsuenen kanpo-finantziazioaren iturri nagusiak. Garapen-bidean
dauden herrialdeen artean diru-sarrera ertainak dituztenentzat merkataritza da
atzerriko diru-sarreren iturri nagusia. Sektore pribatuaren zuzeneko atzerriko
inbertsioa bigarren inbertsiorik garrantzitsuena da herrialde horietan, baina
inbertsio hori indargabetuta geratzen da maila batean, irabaziak enpresen
jatorriko herrialdeetara bidaltzen dituztelako. 2000. urtean, herrialde garatuetan
lan egiten duten emigratzaileek 34.000 milioi dolar bidali zituzten, eta garapenbidean dauden zenbait herrialderentzat kanpo-finantziazioko beste iturri bat da
hori, gero eta garrantzitsuagoa. Jakina, bidalketa horiek berariazko irabaziak
ematen dizkiete jasotzen dituzten familiei.
Diru-sarrera txikiak dituzten herrialdeetan, laguntza handiagoa behar da
gaixotasunen, analfabetismoaren eta azpiegitura ezaren aurka lan egiteko.
Oztopo horiek gainditu arte, herrialde horiek ezingo dute inbertsiorik erakarri, eta
ezingo dira munduko merkataritzan lehiatu ere. Herrialde aberatsetako
merkatuetan sarbide bidezkoagoa izanez gero, herrialde horiek munduko
ekonomia lehiakorrean agertzen hasi litezke. Hori mesedegarri izango litzateke
diru-sarrera ertainak dituzten herrialdeentzat ere. Izan ere, herrialde horientzat
dagoeneko garrantzitsua da oinarrizko produktuen eta eskuz egindako
produktuen merkataritza.
*Esportazioak ken ondasunen eta zerbitzuen inportazioak, petrolioa izan ezik.
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Garapenerako laguntza inoiz baino
handiagoa da, baina herrialde emaileen
diru-sarreren proportzio txikia izaten
jarraitzen du
2003. urteko AEBetako milaka milioi dolar

70
60
50
40

GLOren guztizkoa
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herrialdeentzat
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0,35
Nazioko diru-sarrera gordinaren ehunekoa

Laguntzaren igoeraren zati nagusia zorrak kitatzeko, gizakien beharrak betetzeko
eta hondamendien ondorioei aurre egiteko erabili da. Zorra arintzea desiragarria
izan arren, sarritan, zorrak ordaintzeari utzi dioten herrialdeei arintzen zaie zorra;
beraz, gerta daiteke diru-sarrera berriak gizarte-zerbitzuetarako edo pobrezia
murrizteko ezin erabili izana. Modu berean, larrialdietarako eta
hondamendietarako laguntzak, funtsezkoak izan arren, ez dira garapen-beharrei
epe luzean aurre egiteko erabiltzen. Horrelako laguntzak gero eta handiagoak
izango dira, Asia astindu duen tsunamiari erantzuna emateko.
1990eko hamarkadaren erdialdetik gizakien oinarrizko beharrak asetzeko
laguntzen proportzioa bikoiztu egin da –Milurtekoko Deklarazioan aipatutako
beharrak asetzeko, esate baterako–. Gero eta diru gehiago bideratzen da
oinarrizko hezkuntzarako, osasunerako, ur-hornidurarako eta saneamendurako.
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Laguntzaren igoera zorra arintzeko eta
larrialdietarako erabiltzen da, batez ere

0,30

Diru horren erdia, gutxi gorabehera, genero-berdintasuna eta emakumeen
gaikuntza sustatzeko erabili da. Zoritxarrez, nekazaritzarako eta
azpiegituretarako laguntzen proportzioa jaitsi egin da. Bi sektore horiek
laguntza handiagoa behar dute, herrialde bakoitzak bertako biztanleria elikatu
eta ekonomia garatu ahal izateko.
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Herrialde garatuek emandako garapenerako laguntza
ofiziala (GLO), 1990-2003 (AEBetako dolar konstanteetan
eta herrialde emaileen nazioko diru-sarrera gordinaren
proportzio gisa)
1990eko hamarkadan beherakada izan zuen arren,
laguntza ofiziala lehengoratu eta igo egin da: 2004. urtean
79.000 milioi dolarreko errekorra lortu zuen. Emaileek
laguntza 20.000 milioi handitzea erabaki dute, 2006.
urterako. Hala ere, laguntza herrialde emaileen dirusarreren % 1en laurdena bakarrik da, eta bost herrialdek
bakarrik –Danimarka, Finlandia, Luxenburgo, Norvegia eta
Suedia– lortzen edo gainditzen dute gaur egun Nazio
Batuek finkatutako % 0,7ko laguntzaren helburua. Beste sei
herrialdek helburu hori 2015. urtea baino lehen betetzeko
konpromisoa hartu dute. Konpromiso berri guztiak betez
gero, 2010. urtean laguntza ofiziala 100.000 milioi dolarretik
gorakoa izatea espero da. Hala ere, uste da kopuru hori ez
dela aski milurtekoko garapen-helburuak lortzeko.

Laguntza handitzeaz gainera, laguntza aprobetxatzeko modu eraginkorragoak
behar dira, eta jasotzen dituen herrialdearen garapen-estrategiak sustatzen
laguntzeko balio behar dute. Laguntzak emaitzak hartu behar ditu kontuan, ez
hasierako dohaintzak. Bestalde, emaileek laguntza emateko prozedurak erraztu
behar dituzte eta abian dauden akordioak oinarritzat erabili. Bestela, garapenbidean dauden herrialdeek gainezka egiteko arriskua izango lukete, emaile
bakoitzak ezarritako eskakizun administratiboak direla-eta. Emaileek horretarako
neurriak hartzea erabaki dute, eta, horretarako, zenbait helburu ezarri dituzte.

H E L B U RUA

Gutxien aurreratutako herrialdeen, garapen-bidean
dauden kostarik gabeko herrialdeen eta garapen-bidean
dauden uharte-estatu txikien behar bereziez arduratzea.

Nazio Batuek oso arazo larriak dituzten eta garapen-bidean dauden 50
herrialde bereizi dituzte: “gutxien aurreratutako herrialdeak”. Herrialde
garatuek gutxienez diru-sarrera nazional gordinen
% 0,15 eta % 0,20 arteko laguntzak ematea erabaki dute herrialde horiei. Asko
falta da oraindik helburu hori lortzeko. Gaur egun, gutxien aurreratutako
herrialdeek laguntza guztien herena jasotzen dute, gutxi gorabehera.
Garatzeko muga bereziei aurre egin behar dieten herrialdeen artean, garapenbidean dauden kostarik gabeko herrialdeak eta garapen-bidean dauden uharteestatu txikiak dira beste bi talde. Kostarik gabeko herrialdeek ere lehen baino
laguntza handiagoa jasotzen dute orain: ia 10.000 milioi dolar 2003. urtean eta
1.500 milioi dolar 1996. urtean. 2003. urtean, garapen-bidean zeuden uharteestatu txikiek 1.700 milioi dolar inguruko diru-laguntza jaso zuten.
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Merkataritza irekiko finantza-sistema bat
egitea, arauetan oinarritua, aurreikus
daitekeena eta ez-diskriminatzailea.

Herrialde garatuek garapen-bidean dauden
herrialdeetako inportazio libre gehiago onartzen
dituzte
80

Garapen-bidean dauden herrialdeek nazioarteko
merkataritza aprobetxatu eta horrela beren ekonomiaren
gorakada bultzatzeko aukera izan dezaten, herrialde horien
esportazioen oztopo nagusiak ezabatu behar dira. Besteak
beste, herrialde garatuek garapen-bidean dauden
herrialdeen inportazioei ezarritako muga-zergak eta
herrialde garatuek nekazariei ematen dizkieten dirulaguntzak.
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Gutxien aurreratutako herrialdeak
Garapen-bidean dauden herrialde guztiak
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Garapen-bidean dauden herrialdeetako inportazioen proportzioa (armak eta
petrolioa izan ezik), herrialde garatuetan zerga-kargarik gabeak (balioen
ehunekotan). 1996-2003
Garapen-bidean dauden herrialdeetako inportazioen ia bi heren zerga-kargarik
gabe sartzen dira herrialde garatuetan. Herrialde garatuek muga-zergak
handitu ez zituzten arren, 1998. eta 2002. urteen artean gutxien aurreratutako
herrialdeen zerga-kargarik gabeko esportazioen proportzioak behera egin
zuen, esportazioen osaera aldatu egin zelako. Ondoren, herrialde garatuek
merkataritza-neurri batzuk hartu zituzten, herrialde behartsuenei mesede
egiteko. Bestalde, gutxien aurreratutako herrialdeetako zerga-kargadun
esportazioen proportzioak behera egin du.
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Garapen-bidean dauden herrialdeetako
esportazio garrantzitsuen gaineko
muga-zergak ia ez dira aldatu

H E L B U RUA

Garapen-bidean dauden herrialdeen zorraren arazoari
irizpide global batez aurre egitea.

14

Kanpo-zorrak garapenerako oztopo izaten
jarraitzen du, eta ez herrialde behartsuenetan soilik
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Diru-sarrera txikiak dituzten herrialdeak

10

Garapen-bidean dauden herrialdeetako produkturik
garrantzitsuenen inportazioen gainean herrialde garatuek
ezarritako muga-zergen batez bestekoa (ehunekotan).
1996-2003
Garapen-bidean dauden ekonomientzat garrantzi estrategikoa
duten produktuen gainean muga-zergak ezartzen jarraitzen dute
herrialde garatuek. Esate baterako, ehun-gaien eta nekazaritzaproduktuen gainean. Abian dauden alde anitzeko negoziazio
komertzialek aukera bat ematen dute garapen-bidean dauden
herrialdeetako esportazioak munduko merkatu guztietara irits
daitezen.

Herrialde aberatsetan nekazaritzako
diru-laguntzak murrizteko ordua da
6
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Garapen-bidean dauden herrialdeen zorra kitatzeko zerbitzu-ordainketak,
esportazioen diru-sarrerekin lotuta (ehunekotan). 1990-2003
Zor handienak dituzten herrialdeen zorra arintzeko programa bati esker, 27
herrialdek etorkizunean egin beharreko ordainketak 54.000 milioi dolar
murriztu dira. Horrek ordainketak murriztea ekarri beharko luke,
esportazioen bidez lortutako diru-sarreren % 10, hain zuzen ere. Hala ere,
zenbait herrialderentzat maila horretan aritzea ere zaila da. Kanpo-zorra
ordaindu beharra eragozpen handia da diru-sarrera ertainak dituzten
zenbait herrialderentzat ere. 2005. urteko otsailean zazpi herrialde
industrializatuenetako finantza-ministroek lortutako hitzarmen bat
aplikatzea aurrerapauso garrantzitsua izango da. Hitzarmenak dioenez,
herrialde behartsuenen kanpo-zorraren % 100 ere bertan behera
utzi ahal izango da.
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BPGaren proportzioko laguntza
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Gazteei lan duin eta produktiboa emateko estrategiak
sortzea eta aplikatzea, garapen-bidean dauden
herrialdeekin lankidetzan.
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Herrialde garatuetako nekazaritzako diru-laguntzak. 1990-2003
Garapen-bidean dauden herrialdeetako esportazioen oztopo
bakarra ez dira muga-zergak. Herrialde aberatsetako gobernuek
bertako ekoizleei ematen dizkieten diru-laguntzen ondorioz,
ekoizle horiek bidegabeko abantaila dute beste herrialde
batzuetako ekoizleekiko. Gainera, abantaila hori oso garestia da
zergadunentzat. Merkataritza librean, nekazaritza-produktuen
merkataritzak garapen-bidean dauden herrialdeei urtean 20.000
milioi dolarreko ekarpena egingo liekeela kalkulatzen da.
*Behin-behinekoa

Globalizazioak onura asko ekarri arren, munduko 2.800 milioi langileen ia
erdiak egunean 2 euro baino gutxiagorekin bizirik irauten du, eta 500 milioi
baino gehiago horren erdiarekin bizi dira. Langile horien pobrezia
murrizteko, lanpostu gehiago eta lanbide produktiboagoak behar dira.
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Gazteen langabeziak gizarte-egonezina
sor dezake
Gazteen langabezia-tasak (ehunekotan). 1993 eta 2003

Ipar Afrika

H E L B U RUA

Enpresa farmazeutikoekin lankidetzan, garapen-bidean
dauden herrialdeetan oinarrizko sendagaiak saltzea,
bidezko prezioan.

31
29

Oinarrizko sendagaiek milioika bizitza salba ditzakete

Sahara azpiko Afrika
22

Urtero, milioika pertsona behar baino lehenago hiltzen dira edo asko sufritzen
dute, gaixotasun edo gaitzen bat dela-eta, horretarako sendagai edo txerto
eraginkorrak dauden arren. Oinarrizko zenbait sendagaik bizitzak salbatu eta
osasuna hobetu dezakete, baina, horretarako, eskura egon behar dute eta
kalitate onekoak eta merkeak izan behar dute.

21

Mendebaldeko Asia
19
21

Latinoamerika eta Karibe
12
17

Nazioetako gobernuen, emaileen, sektore pribatuaren eta beste laguntzaile

17

batzuen ahaleginei esker, garapen-bidean dauden eskualdeek gero eta
oinarrizko sendagai gehiago dituzte. 2001. urtean, merkataritzarekin lotutako
jabetza intelektualaren eskubideei buruzko alderdien hitzarmena (TRIPS

Hego-ekialdeko Asia
9

Hego Asia

Agreement; sendagaien patenteak babesten ditu, besteak beste) herrialdeek
osasun publikoa babesteko duten eskubidearen aldekoa eta sendagaiak
guztien eskura jartzea sustatzearen aldekoa dela adierazi zuen Munduko
Merkataritza Erakundeak. Azkar hedatzen diren gaixotasunei –esate baterako,
HIESa, paludismoa eta tuberkulosia– aurre egiteko sendagai generikoen
inportazioak murriztuta zeuden. Bada, 2003. urtean, Munduko Merkataritza
Erakundearen Kontseilu Nagusiak herrialde behartsuenek sendagai horiek
inportatu ahal izateko zituzten murrizketak mugatzea erabaki zuen.
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HIESaren aurkako sendagaiak eskuragarriagoak diren
arren, milioika pertsonak ezin dituzte eskuratu
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Mundu osoko 185 milioi langabeetatik ia erdia 15 eta 24
urte arteko gazteak dira. Garapen-bidean dauden
eskualdeetan, gazteen langabezia-arriskua helduena baino
hiru aldiz handiagoa da. Gazte langabeen kopurua 115
milioi baino gehiago hazi da 1990. urteaz geroztik, eta
2004. urtean kopuru hori 1.200 milioira iritsi zen. 2015.
urtean, langabezian 64 milioi gazte gehiago egongo direla
aurreikusten da. Gainera, langabezia hori oztopo handia da
nazioen ekonomiarako eta herrialdeen baliabiderik
garrantzitsuena alferrik galtzea dakar. Bestalde, horrek
delinkuentzia, indarkeria eta gizarte-nahigabea sor ditzake.
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2004. urtean, GIBaren eta HIESaren aurkako sendagai antirretrobiralak hartzen
ari zirenen kopurua bikoiztu egin zen Sahara azpiko Afrikan eta Asian. Dena
den, beste 6 milioi pertsonak ere tratamendu hori behar dute –horien hiru
laurden, gutxi gorabehera, Sahara azpiko Afrikan daude–. Sendagai
generikoen prezioa asko jaitsi den arren, oraindik ere garestiak dira,
osasun-sistemak ahulak diren lekuetako banaketa-arazoek eta sendagai horiek
behar dituzten pertsonengana iristeko osasun-sistemaren gaitasun mugatuak
baitira gaur egun ere oztopo nagusiak.
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Paludismoari aurre egiteko oinarrizko
osagai baten eskasia
Zenbait osagairen konbinazio berri batzuk –Artemisia
annua landaretik eratorritako gaiak dituztenak, batez ere–
emaitza onak ematen ari dira, paludismoaren aurkako
borrokan. Hala ere, substantzia natural hori eskuratzea zaila
da, garestia delako eta eskaintza mugatua delako.
Landareak hazteko behar duen denbora 6 eta 8 hilabete
artekoa denez, eskaria aurreikusi egin behar da,
artemisininan oinarritutako terapia konbinaturako
etengabeko hornidura behar baita. Terapia konbinatu
horren osagaiak egitea eta finantzatzea da arazorik
handiena. Izan ere, 2005. urtean 132 milioi pertsonak behar
hori izango dutela aurreikusten da.

H E L B U RUA

Sektore pribatuarekin lankidetzan, teknologia berrien
onurez baliatzea, informazio- eta komunikazioteknologiez, batez ere.

Informazioaren iraultza hastear dago oraindik,
garapen-bidean dagoen munduan
25

Telefono finkoak
Sakelako telefonoak

20

Ordenagailu pertsonalak
Interneten erabiltzaileak
15

Sendagai nahikoa ez izateak eta politika
desegokiak aplikatzeak ez dute
tuberkulosiaren aurkako borroka
errazten
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Zenbait sendagai konbinatuz tuberkulosia tratatzea
eraginkorra izaten da, medikuak agindutako moduan hartuz
gero. Sendagai generikoen prezioa merke samarra izan
arren, herrialde behartsuenentzat garestiegiak dira, oraindik
ere. Herrialde horietan eta beste leku batzuetan, nahikoa
sendagai ez egoteak eta horri buruzko politika desegokiek
kalte egiten diote tratamendu-estrategiari –nazioartean
gomendatutako DOTS izeneko protokoloa barne (ikus 6.
helburua)– eta horren aplikazio orokorrari.
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Telefonoa, ordenagailu pertsonala eta Interneteko sarbidea duen munduko
biztanleria (ehunekotan). 1990-2003
Garapen-bidean dauden leku guztietan, informazio- eta
komunikazio-teknologiak hedatzen ari izatea joera positiboa da. Teknologia
horiek askoz ere eskurago daude 1990eko hamarkadaren erdialdeaz geroztik,
eta garapenerako motorra izaten jarraitzen dute. Bangladeshen, esate
baterako, GrameenPhone enpresa pribatuak mikromaileguen sare bat ezarri
du, eta, horri esker, emakume behartsuek sakelako telefonoak erosi eta
telefono-zerbitzuak saltzen dituzte, nork bere komunitatean. Ekimen horren
bidez, 100.000 lanpostu berri sortu dira, mikroenpresa horien diru-sarrerak
handitu egin dira eta landa-inguruetako 60 milioi pertsonak telefonoa
eskuragarri daukate.
Denbora gutxian, sakelako telefonia azkar handitzeak garapen-bidean dagoen
munduan telefonoa jende gehiagok eskura izatea ekarri du. 2003. urtean,
garapen-bidean zeuden herrialdeetan, 25 telefono finko eta sakelako telefono
zeuden 100 biztanleko. 1991. urtean, berriz, 2 baino ez zeuden. Dena den,
oraindik ere alde handia dago herrialdeen artean. 2003. urtean, garapenbidean zeuden herrialdeetan % 5ek baino ez zuen Interneteko sarbiderik.
Oraindik ere lan asko egin behar da aberatsen eta behartsuen arteko tarte
digitala gainditzeko.
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NAZIO BATUAK

Irakurlearentzako oharra
Milurtekoko garapen-helburuak Milurtekoko Deklarazioan
ezarri zituzten. Deklarazio hori 2000. urtean onartu zuten,
189 herrialdek. Helburu gehienak 2015. urtean lortu behar
ziren, beranduenez ere, 1990eko hamarkadan munduan
zegoen egoera kontuan hartuta. Hamarkada horretan,
zenbait mundu konferentzia egin eta garapen-jardueren
helburu nagusiak definitu zituzten. Beraz, Milurtekoko
garapen-helburuen xede gehienei dagokienez, lortutako
aurrerapausoak 1990. urteko egoerarekin alderatu behar
dira. Adierazle gehienen kasuan, 2002. eta 2003.
urteetakoak dira azken datu osoak.
Erakunde espezializatuek dagozkien eskumenesparruetako datuak konpilatzen dituzte, Milurtekoko
garapen-helburuak lortu nahian egindako aurrerapausoak
aztertzeko. Gobernuek nazioarteko estatistika-sistemari
(Nazio Batuen Estatistikako Dibisioari eta nazioarteko
erakundeen estatistika-bulegoei) emandako estatistika
nazionaletatik lortzen dira datu horiek eta alderagarritasunxedeei egokitzen zaizkie. Zenbait kasutan, gerta daiteke
gobernuek eguneratuago dauden datuak izatea eta
nazioarteko estatistika-sistemara bidali ez izana. Beste
kasu batzuetan, herrialdeek ez dituzte lantzen adierazleak
konpilatzeko beharrezkoak diren datuak. Hori gertatzen
denean, nazioarteko estatistika-erakundeek aldameneko
herrialdeen edo antzeko diru-sarrerak dituzten herrialdeen
datuetan oinarrituta egiten dituzte kalkuluak. Jarduera
horretan Nazio Batuen sistemako erakunde eta organismo
gehienek hartzen dute parte, bai eta Ekonomiako
Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak eta
Parlamentuen arteko Batasunak ere.
Adierazle asko (haurren heriotza-tasari eta
malnutrizioari buruzkoak, paludismoa prebenitu eta
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tratatzeari buruzkoa, GIB/HIESaren ezagutzei eta horiekin
zerikusia dutenei buruzkoak, esate baterako) nazioarteko
erakundeek babesten eta egiten dituzte. Adierazle
anitzeko inkestak eta demografiari eta osasunari
buruzkoak dira, batez ere. Inkesta horiek hutsuneak
betetzen laguntzen dute.
Hurrengo etapan, nazioarteko inkestetatik ateratako
datu nazionalak –iturri nazionaletatik jasoak edo
dagozkien entitateek kalkulatuak– eransten dira,
eskualdeei eta mundu osoari dagozkien zifrak lortzeko.
Erantsitako datu horiei esker, egindako aurrerakaden
azterketa orokorra egin daiteke. Eskualdeetako datu
erantsiak oso erabilgarriak dira denboran zeharreko
aurrerakaden segimendua egiteko; hala ere, kasu
askotan, ezkutatu egiten dituzte eskualde bereko
herrialdeen arteko alde handiak. Eskualde guztiei zifrak
eransteak beste errealitate bat ezkutatzen du: garapenbidean dauden herrialde askotan ez dago datu egokirik
joera nazionalak aztertzeko, garapen-politiken
aplikazioen berri emateko eta horien martxaren
jarraipena egiteko.
Nazioarteko estatistika-komunitateak badu gabezia
horien berri eta nazioetan datuak lantzeko modua
hobetzeko ahaleginak bultzatzen ditu. Horretarako,
estatistika nazionaleko langileak behar bezala prestatzea
ezinbesteko jarduera izango da, eta, era berean, behar
bezala prestatutako estatistikoek estatistika-bulego
nazionaletan egon beharko dute.
Oinarrizko datuak biltzeko programak ere egin behar
dira, gizarte- eta ekonomia-estatistiken korronte iraunkorra
bermatzeko, eta eskualde bakoitzeko herrialdeen artean
ezagutza elkartrukatzeko.
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Eskualdekako taldekatzea

Eskualde garatuak
Estatu Independenteen
)
Komunitatea
Ipar Afrika
Sahara azpiko Afrika
Hego-ekialdeko Asia
Ozeania
Ekialdeko Asia
Hego Asia
Mendebaldeko Asia
Latinoamerika eta Karibe

Txosten honetan, munduan eta eskualdeetan Milurtekoko garapen-helburuetarako
egindako aurrerapausoak aurkezten dira. Eskualdekako sailkapena honela banatzen da:
herrialde “garatuak”, Asiako eta Europako Estatu Independenteen Komunitateko
trantsizio-ekonomiak, eta “garapen-bidean” dauden herrialdeak1. Azken horiek
azpieskualdetan banatzen dira, mapan ageri den moduan. Eskualdekako sailkapen hori
Nazio Batuen zatiketa geografikoetan oinarritzen da, zenbait aldaketa eginda, azterketa
modu egokian egin ahal izateko herrialde-taldeak osatu baitira. Eskualde eta azpieskualde
bakoitzeko herrialdeen zerrenda osoa ikusteko, helbide honetara jo daiteke:
http://millenniumindicators.un.org
1Nazio Batuen sisteman herrialde edo gune “garatuak” eta “garapen-bidean daudenak” sailkatzeko ezer hitzartu ez denez,
bereizketa azterketa estatistikoak egiteko soilik erabiltzen da.

43

Nazio Batuen Milurtekoko garapen-helburuak lortzeko
aurrerapausoei buruzko txostenaren testu osoa helbide
honetan dago: millenniuminidicators.un.org
Informazio gehiago edo laguntza lortzeko:
Jarri harremanetan Garapenerako Nazio Batuen
Programaren bulegoarekin edo zure herrialde edo
eskualdeko Nazio Batuen Informazio-zentroarekin.
Ikusi Nazio Batuen Milurtekoko garapen-helburuen web
orria www.un.org/millenniumgoals helbidean.
Ikusi Nazio Batuen Bulegoaren web orria
www.millenniumcampaign.org helbidean
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Aitzakiarik gabe

Gaur egungo belaunaldia da garapena
guztiontzako eskubide bihur dezakeen lehena;
izan ere, gizateriari miseriaren uztarria lepotik
kentzeko behar diren teknologia eta
baliabideak ditu. Badago garapenaren ikuspegi
komun bat. Milurtekoko garapen-helburuak
–hau da, 2015. urtea baino lehen pobrezia
gorria erdira murriztea, Lehen Hezkuntza
unibertsala lortzea eta gaixotasun infekziosoak
(HIESa, esate baterako) kontrolatzea–
munduan garapen-irizpidetzat onartu dira.
Gainera, herrialde emaileek, garapen-bidean
daudenek, gizarte zibilak eta garapen-lanetan
aritzen diren instituzio nagusiek ere bere egin
dituzte irizpide horiek.
Milurtekoko garapen-helburuak 2015. urtea
baino lehen lor daitezke, baina horretarako,
orain artekoak baino askoz ahalegin
handiagoak egin beharko ditugu.
–Idazkari Nagusiaren “In larger freedom” izeneko txostenaren laburpena.
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