Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud Global
Nº 1

13 de maig de 2020

Una primera mirada a la pandèmia als països del Sud Global
Des de l’inici la pandèmia covid-19 a la Xina i a diversos països europeus, els que treballem en
cooperació per al desenvolupament humà, no vam poder evitar virar el nostre pensament cap
als països del Sud Global i qüestionar-nos que podria significar l’arribada de la pandèmia en
aquests països i quines serien les seves conseqüències.
Actualment la covid-19 ha arribat a quasi tots els racons del planeta, amb l’excepció de 13
països, 10 dels quals són illes o arxipèlags a l’Oceà Pacífic. Tots els països llatinoamericans i
tots els països africans (excepte Lesotho) han reportat casos de covid-19. El primer cas al
continent africà es va reportar a Egipte el 14 de febrer qui actualment és el segon país del
continent amb més casos confirmats 9.746 i el país amb més morts, 533. El país africà amb
major incidència al continent és Sud Àfrica amb 10.652 casos i 206 morts (dades de l’European
Center for Disease Control).
El primer cas a l’Amèrica Llatina es va registrar al Brasil el 26 de febrer i aquest és actualment
el país del subcontinent amb major incidència de la pandèmia amb 168.331 casos confirmats i
11.519 morts (12 de maig de 2020). Els següents països amb major incidència són el Perú i
Mèxic amb 68.822 i 36.327 casos confirmats, i 1.961 i 3.573 morts respectivament (dades de
l’European Center for Disease Control).
Cada país ha decidit sobiranament com fer front a la pandèmia i les respostes han estat molt
variades. Des de mesures de confinaments totals en països com Ruanda, el 21 de març, quan
tenien 17 casos detectats, fins a prevaldre l’economia per davant de salut i posicionar-se en
contra de qualsevol mesura de restricció de mobilitat, tal i com ha fet el President del Brasil.
La governabilitat tanmateix, té varis nivells organitzatius i no és únicament nacional però
també provincial. En el cas del Brasil, els governadors dels estats de Sao Paolo i Rio de Janeiro,
regions amb gran incidència de la pandèmia, van decretar confinament a la seva població tot i
les indicacions del president.
S’han vist també respostes a nivell local. Tal com explica la Professora d’Antropologia de la
Universitat de Barcelona Mònica Martínez, a illes de la província de Kuna Yala, al Panamà, ens
trobem amb el poble Guna que tan ràpid l’Organització Mundial de la Salut va decretar la
pandèmia el 11 de març van suspendre relacions amb l’exterior de la illa (amb l’excepció de la
compra d’algunes mercaderies) i van substituir les activitats turístiques característiques de la
zona per activitats agrícoles.
Les mesures que el confinament comporta, tal i com el distanciament social o la higiene
personal, no són possibles en tots els contexts. S’estima que 238 Milions de persones al
continent africà viuen en assentaments informals on de mitjana en 4 m2 cohabiten 8 persones

(UNSTATS, 2018). En la seva majoria, els habitants d’aquests assentaments sobreviuen en
l’economia informal, per tant si no surten a treballar, no poden alimentar a les seves famílies.
L’economia informal no és però una característica única dels assentaments informals. La
Organització Internacional del Treball estima que el 85.5% de l’economia al continent africà és
informal, essent superior al 90% pels països que composen la Banya d’Àfrica. Un confinament
que obliga a la població a estar a casa sense assegurar un sostén econòmic mínim, pot
desenvolupar una epidèmia més mortífera que l’actual, la fam.
Altres mesures que s’han pres em molts països per limitar la propagació de la pandèmia han
estat el tancament de les fronteres nacionals. Tanmateix, en el cas de l’Àfrica, hi ha moltes
zones frontereres on viuen poblacions ramaderes nòmades que s’han vist greument afectades
per aquestes restriccions ja que no poden realitzar la transhumància del seu bestiar o vendre
els seus productes en mercats que es troben a l’altre banda de la frontera. Aquest és el cas,
per exemple, de les zones fronteres entre l’oest d’Etiòpia i l’est de Sudan, el sud de Somàlia i el
nord est de Kenya o el nord de Tanzània amb el sud de Kenya.
L’economia de moltes famílies s’ha vist afectada no només pel confinament en el seu propi
país, però també en altres països. Les pèrdues de treball o empitjorament de la situació de
salut de familiars emigrats en altres països han derivat en una reducció de les remeses
econòmiques enviades periòdicament. Per exemple, es calcula que les remeses d’Estats Units a
Mèxic i Centre Amèrica disminuiran durant el 2020 un 3%, uns 77.000 Milions de dòlars.
Aquesta reducció pot ser especialment problemàtica per països com Hondures, Guatemala i
Haití on les remeses representen una part important del Producte Interior Brut del país. Tot i
que les polítiques i accions per fer front a la pandèmia COVID-19 es prenen, en la seva majoria,
sota la sobirania de cada estat, les conseqüències d’aquestes accions tenen un efecte global.
Per tant, és tan important entendre i treballar la pandèmia en països europeus com fer-ho en
regions i països africans i llatinoamericans. Especialment, països on tot i arrossegar deficiències
en el seu sistema de salut, infraestructural i polític tenen més experiència en gestió
d’epidèmies i una gran resiliència com a societat .

Referències:
United Nations Statistics Division. Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient
and sustainable (2018). Disponible: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/Goal-11/.

Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
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Àfrica, un continent amb més malalties que la covid-19
Quan la pandèmia covid-19 va arribar a l’Àfrica es van fer diverses estimacions numèriques
sobre les possibles dimensions que podria arribar a tenir en funció de les mesures que
prenguessin els estats. També es va remarcar el fet de que la població és jove, el 70% té menys
de 30 anys, però alhora de l’existència d’una gran comorbiditat de malalties transmissibles.
Les malalties transmissibles són aquelles generades per un agent infecciós i que poden ser
transmeses per via directa, a través de vectors o per exposició a material infecciós. Al Nord
Global, amb l’excepció de l’actual SARS-CoV-2, hi ha un percentatge molt baix de població que
mort a causa de malalties transmissibles. Això és degut a la disponibilitat i accessibilitat a
vacunes, a les condicions d’habitatge salubres on els vectors no sobreviuen i a l’accés a
tractaments disponibles.
Tanmateix, aquesta no és la realitat per a molts països del Sud Global. Tot i existir vacunes
(com per exemple per a la febre groga) o tractaments (com per exemple per a la tuberculosis)
sovint no són accessibles per a tothom. De la mateixa manera, sovint les condicions dels
habitatges són insalubres o manquen mosquiteres, factors que promouen la presència de
vectors.
Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) les malalties transmissibles que més morts
causen al la regió africana1 són les infecciones respiratòries agudes, el VIH, la tuberculosi, la
diarrea i la malària. La primera, inclou la pneumònia, la grip, la bronquitis, la faringitis i la rinitis
que van causar 916.851 morts l’any 2016.
Actualment es calcula que 26 milions de persones convivien amb el VIH a l’Àfrica, de les quals
470.000 van morir l’any 2018 (OMS, 2018). Els darrers anys s’ha fet un gran procés per a
contenir el virus immunodepressor ja que fa una dècada la mortalitat era superior al milió de
persones. Aquesta setmana, el diari Linfodrome de Costa de Marfil reclama, tot citant el
director general de la OMS Tedros Ghebreyesus, que si els serveis de salut es monopolitzen en
la lluita contra la pandèmia covid-19 i es deixa de subministrar, com s’està fent, els
antiretrovirals necessaris pel VIH durant sis mesos, el número de morts anuals podrien
augmentar mig milió. Les autoritats Sud Africanes també han expressat la seva preocupació
d’aquesta monopolització donats als 7.5 Milions d’infectats de VIH al país.
Quan les persones zero positives s’infecten de tuberculosi tenen un risc 19 vegades major a
desenvolupar la fase activa de la malaltia2. Tant les persones infectades de VIH com de
tuberculosi tenen major risc de morir per covid-19 donada la feblesa del seu sistema
1

L’Organització Mundial de la Salut divideix el món en regions, i la regió africana inclou 47 dels 54 països
africans, exclou: Marroc, Tunísia, Líbia, Egipte, Sudan, Eritrea i Somàlia.
2

La tuberculosi pot estar en fase latent o activa. En fase latent, l’infectat no emmalalteix ni transmet el
bacteri. S’estima que el 10% dels infectats al llarg de la vida desenvolupen la fase activa i emmalalteixen.

immunològic o respiratori. S’estima que el 2018 l’Africa subsahariana, 2.5 Milions de persones
van contraure tuberculosi de les quals 665.000 van morir (OMS, 2019).
El diari Nigèria The Guardian expressa la seva preocupació envers la disminució en la detecció
de casos, el retràs en el tractaments i inclús la interrupció del tractament de tuberculosi des
del començament de la pandèmia covid-19. Segons un estudi de Stop TB Partnership, tres
mesos de confinament i els consegüents 10 mesos necessaris per restaurar el serveis de salut
podrien provoca un augment de 6.3 milions de casos al món i 1.4 milions de morts entre el
2020 i el 2025. L’estudi afirma que per evitar aquest creixement, els governs haurien
d’assegurar la continuïtat dels diagnòstics i el tractament de la malaltia. Nigèria i Sud Àfrica són
els dos països africans amb més casos de tuberculosi en l’actualitat i els qui es veurien més
afectats.
La diarrea i la malària son malalties on malauradament les víctimes principals són infants. Es
calcula que anualment 525.000 infants a la regió africana moren de diarrea (OMS, 2018). La
diarrea apareix degut a una infecció generalment de rotavirus o bactèries que es troben en
aigües contaminades, i provoca la pèrdua de sals, electròlits i nutrients. És una malaltia
relacionada clarament amb la malnutrició, la deshidratació i la manca d’accés a aigües sense
restos de defecacions humanes. És una malaltia clarament relacionada amb la pobresa i que
per tant, amb esforços locals però també globals és totalment evitable.
Finalment, la malària és una
malaltia que de la mateixa
manera que el VIH, ha disminuït
molt la seva mortalitat des de
principis de segle: d’1 milió de
persones a 400.00 l’any 2019
(OMS, 2020). El número de
persones
infectades
és
concentra, tal i com es pot
veure en el mapa, a la regió
sub-sahariana i és molt alt, 213
Milions. El diari The Citizen de
Tanzània denuncia que si els
recursos en salut s’inverteixen
únicament en la pandèmia
covid-19 perillen els mitjans per
mantenir els espais en centres
de
salut d’alta qualitat dedicats
Figura 1. Mapa de l'Àfrica amb incidència de malària. Font:
www.cdc.gov/malaria
a la malària, o altres malalties
infeccioses. De la mateixa manera, les mesures de confinament no permeten seguir el treball
dels agents de salut que viatgen a comunitats rurals i sensibilitzen sobre l’ús de les
mosquiteres. Diaris de Botswana i Níger i han expressat la mateixa preocupació davant de la
falta d’atenció prestada a la malària. De fet, asseguren que durant el brot d’Ebola el 2014 a
l’Àfrica de l’oest, el número major de persones que van morir indirectament per malalties com

el VIH, la malària o la tuberculosi degut a la seva desatenció va ser major que el número de
persones que van morir pel mateix brot.
És important reconèixer l’existència de malalties com la malària, la diarrea, la tuberculosi, el
VIH i moltes altres malalties tropicals desateses que amenacen a milions de persones
anualment al continent africà. Cal doncs, treballar per fer-hi front contundentment de la
mateixa manera que ho fem amb la covid-19.
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Organització Mundial de la Salut. HIV AIDS. 2018. Disponible: https://www.afro.who.int/healthtopics/hivaids
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Quan una pandèmia arriba enmig d’un altre brot infecciós
El virus SARS-CoV-2 ha estat detectat a dia d’avui a més de 4,8 Milions de persones de les quals
més de 300.000 han mort. L’Amèrica Llatina en compta amb 546.866 casos reportats i 30.599
morts. És un virus que sens dubte ha trasbalsat el món científic i polític, forçant als governs i
les seves administracions a prendre decisions logístiques i d’organització de recursos sanitaris
Tal i com vam comentar en l’informe anterior, l’Àfrica conviu des de fa dècades amb altres
malalties transmissibles que són les principals causes de morts en el continent. L’Amèrica
Llatina tanmateix, té en comparació, una baixa mortalitat en malalties transmissibles (Figura
1). Segons el Global Burden of Disease, l’any 2017 les malalties que causen més morts a
l’Amèrica Llatina van ser les malalties cardiovasculars, els càncers, les malalties del sistema
digestiu i les infeccions pulmonars.

Figura 1. Mortalitat cada 100.000 habitants a causa de malalties transmissibles. Llegenda: mortalitat alta (vermell),
mortalitat mitja-alta (taronja) mortalitat mitja (blanc), mortalitat mitja-baixa (blau clar) mortalitat baixa (blau fosc).
Font: Global Burden of Disease, 2017

Amb tot, la mortalitat i morbiditat per malalties transmissibles a la regió no es pot obviar,
especialment quan la nova pandèmia ha arribat enmig d’un dels pitjors brots de dengue de la
història i un moment en que la regió encara arrossega les conseqüències de la epidèmia de
Zika de 2016.
Dades de la Organització Panamericana de la Salut indiquen que l’any 2019 la regió
llatinoamericana van tenir més de 3 Milions d’infectats per dengue i 1.500 morts (OPS, 2020).
El dengue, així com el Zika i el chikungunya, són malalties infeccioses de naturalesa vírica que
es transmeten a través de la picada del mosquit vector Aedes aegypti. Aquest mosquit diposita
els seus ous en recipients poc profunds amb aigua en un espai resguardat del vent com al
voltant o a l’interior de les cases així com en parcs i jardins públics. Si aquests espais són

desatesos i les mesures de prevenció no es duen a terme, la cria del mosquit prolifera i per
tant l’epidèmia de la malaltia.
El dengue té quatre soques víriques i el Zika i el chikungunya són de la mateixa família que
aquestes soques. Quan una persona és picada per alguna d’aquestes soques virals,
normalment té simptomatologies mitjanes o lleus i es torna immune a aquesta soca en
concret. Tanmateix, si posteriorment és picada per una altre soca o pel Zika o el chikungunya la
reacció pot ser mortal, desenvolupant l’anomenat dengue greu o dengue hemorràgic. El
tractament del dengue greu s’ha de fer a través de fluid intravenós i amb assistència
hospitalària. En les darreres setmanes però, diversos testimonis han manifestat al diari La
Nación d’Argentina, no haver anat a l’hospital tot i tenir sospites de dengue per por a
contraure el covid-19 o bé que si hi han anat no han pogut ser ateses a causa de la
sobresaturació dels serveis. De la mateixa manera el diari Página 12 d’Argentina explica
l’experiència d’una testimoni que va ser tractada directament com si tingués covid-19 quan en
realitat tenia dengue i com això va afectar la seva simptomatologia i salut mental.
Diversos països de la regió, Paraguai, Brasil i Bolívia, van declarar al gener del 2020 una gran
incidència de dengue al país. El Brasil, país amb major incidència de covid-19, amb 255.368
casos i 16.941 morts (19 de maig 2020) va reportat en l’informe epidemiològic del Ministeri de
Salut del Brasil del 30 d’abril: 639.608 casos de dengue i 241 morts (216 més sota investigació),
22.786 casos de chikungunya i 4 morts (18 més sota investigació) i 2.058 casos de Zika.
Les infeccions per Zika a dones embarassades en els primers mesos de gestació poden
provocar que el nadó neixi amb microcefàlia. La microcefàlia és un defecte congènit on el cap
del bebè és més petit del que hauria de ser i sovint el cervell també. Després del brot de Zika
de 2016 molts bebès de zones empobrides del Brasil van néixer amb microcefàlia.
Investigadors del Centre de Ciència de la Salud de la Universitat Federal del Rio de Janeiro, han
demostrat que no només el Zika va provocar un augment en la incidència de microcefàlia sinó
també factors demogràfics i ambientals tal i com el baix nivell socioeconòmic de la població, la
manca de cobertura sanitària, la baixa capacitat de mobilització que té la població i les
deteriorades infraestructures urbanes que promouen la reproducció del mosquit vector.
Accions de salut pública a diferents nivells (comunitat, accessibilitat a serveis de salut,
infraestructurals) són doncs necessàries per evitar l’aparició de nous casos de microcefàlia
(Amaral, 2019).
Tornant al dengue, l’Argentina a principis de maig del 2020 registrava 32.223 casos i 24 morts
(11 més sota investigació) en comparació als 1.153 registrats a la mateixa època l’any anterior.
El director del Grup d’Estudis de Mosquits de la Facultat de Ciències Exactes y Naturals de la
Universitat de Buenos Aires, Nicolás Schweigmann, declara que aquest augment en la
incidència es deu a la desatenció en la prevenció de vivers pels mosquits que hi ha hagut des
del brot de Zika al 2016. La prevenció de dengue inclou el recanvi d’aigua dels abeuradors, la
correcta disposició d’envasos que acumulen líquids, el manteniment de les piscines clorades,
l’ús de repel·lent per a mosquits i roba de màniga llarga.
L’epidemiòloga Josefina Coloma investigadora de l’Escola de Salut Pública de la Universitat de
Califòrnia explica en el diari Primicias d’Equador que és possible que algunes morts reportades

com a covid-19 siguin de fet degudes al dengue. La simptomatologia de les dues malalties és
molt semblant i fins mitjans de març en el país s’havien reportat 888 casos de dengue però des
de l’arribada del covid-19 fins a principis de maig només 180. La investigadora argumenta que
aquesta decaiguda no és possible en la fase de l’epidèmia que el dengue es troba
(històricament els casos decauen a principis de juliol) i que es deu al col·lapse en el que es
troba el sistema de salut que ha deixat de reportar casos.
La manca de serveis i infraestructures per altres malalties també s’ha notat en malalties
respiratòries. L’Argentina ha registrat a principis de maig 110.712 casos de malalties tipus grip,
un registre un 45% menor que a la mateixa data de l’any anterior. El Ministeri de Salut
d’Argentina informa en el seu Bolletí Integrat de Vigilància Nº 495 que aquesta disminució en
la notificació de casos és degut a la menor disponibilitat d’establiments per detectar i notificar
malalties que no siguin la covid-19.
Els serveis sanitaris disponibles a Amèrica Llatina són malauradament limitats i han de fer front
a diferents malalties infeccioses paral·lelament. En aquest informe hem parlat d’un número
molt reduït d’aquestes però la regió coexisteix amb moltes malalties desateses que afecten
principalment a la població més pobre. La pandèmia covid-19 ha arribat de cop i amb una
infectivitat elevada. Tanmateix s’ha de seguir duent a terme accions de prevenció per a les
malalties infeccioses ja existents en la regió així com garantir espais en el centres de salut per a
la detecció i tractament de les mateixes.
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El Líban, un país petit amb moltes crisis
El Líban, tot i ser un país petit amb només 10.452 km² de superfície, els darrers anys ha
acumulat crisis de tot tipus: mediambientals, polítiques, econòmiques i ara, sanitàries.
Històricament aquest país multireligiós d’Orient Mitjà ha acollit diverses poblacions que fugien
de guerres o persecucions. Començant pels armenis fugint del genocidi turc el 1915, els
palestins fugint de l’ocupació de Palestina el 1948, els iraquians fugint de la guerra d’Iraq el
2003 i finalment els sirians fugint de la guerra de Síria el 2011. Aquesta característica de país
receptor ha marcat sens dubte la seva història contemporània i el seu present.
El 1975 cristians pro israelites i musulmans i drusos pro palestins es van confrontar en el que
van ser 15 anys de guerra civil libanesa. Gran part de la població es va exiliar en altres països i
es calcula que la diàspora libanesa al món és d’entre 8,6 i 14 milions de persones.
La guerra, va acabar amb un acord entre les faccions religioses del país on van estipular la
creació d’un govern confessionista. Això vol dir que el govern és de iure una barreja entre
religió i política, en aquest cas vol dir que el president del Líban sempre serà cristià maronita,
el primer ministre sempre serà sunnita i el president del parlament sempre serà shiita.
Malauradament, en el Líban aquesta forma de govern no ha funcionat mai com a tal sinó que
cada partit ha actuat de manera clientelar amb la seva pròpia facció religiosa, assegurant- se
així vots a les eleccions i suport social. També des de la concepció d’aquest govern, hi ha hagut
grans episodis de corrupció que han portat al Líban a ser el tercer país al món amb un deute
extern relatiu al seu Producte Interior Brut (PIB) més alt, 152% el 2018 (tradingeconomics,
2020). S’estima que aquest deute ha augmentat considerablement en aquests darrers mesos.
La corrupció, el clientelisme polític, la nul·la inversió de l’estat en infraestructures o serveis
públics i les irregularitats en les darreres eleccions polítiques, van portar a la meitat de la
població libanesa, indiferentment de la seva facció religiosa, als carrers a demanar la dimissió
del govern a l’octubre de 2019. Aquestes manifestacions va derivar en un canvi de cares en el
govern però en cap canvi en les pràctiques polítiques exercides.
És en aquest context de crisi política i econòmica que va arribar la covid-19 al Líban. El govern,
conscient de la manca de serveis sanitaris i la incapacitat per fer front a un gran número de
casos, va tancar ràpidament escoles, restaurants, ports i aeroports. Així mateix, va imposar
confinament als domicilis des del 15 de març de manera molt estricte: amb toc de queda i
multes econòmiques i penitenciaries.
I és que abans de l’arribada del covid-19, el país disposava només de 130 llits de cures
intensives per als 6 milions de residents. A més a més, el 80% dels hospitals són privats i

relacionats amb grups polítics i religiosos específics de manera que tot i haver disponibilitat de
serveis aquests no són accessibles per a tothom, evidenciant l’existent clientelisme polític el
qual les manifestacions populars demanaven extingir.
Degut a les mesures restrictives tan severes, l’impacte sanitari fins a dia d’avui ha sigut
relativament baix: 26 morts i 1086 casos positius (23 de maig), tanmateix l’impacte
socioeconòmic ha sigut molt alt: el nivell de pobresa al país ha augment d’un terç a la meitat
de la població essent en molts casos pobresa extrema. El confinament ha derivat amb la
pèrdua de treball de gran part de la població que depenien econòmicament del seu treball
diari. Segons xifres oficials del govern, el 30% de les empreses han tancat. Tanmateix el 80% de
la població libanesa treballa en l’economia informal que degut a les mesures restrictives ha
quedat totalment paralitzada.
Àdhuc, hi ha hagut una devaluació de la moneda libanesa, la lliura libanesa (LL). Prèviament 1$
equivalia a 1.500 LL però actualment equival a 2.400 LL, una devaluació del 60%. També la
cistella bàsica de productes s’ha encarit un 60% i la gran diàspora libanesa no pot enviar diners
al país perquè els serveis de transferència de diners estan paralitzats. I és que els bancs des
d’octubre del 2019 i com a mesura de pressió sobre les manifestacions populars en contra el
govern, han tancat durant períodes de temps i permeten només retirar 100 $ a la setmana per
persona.
Conseqüentment i tot i el confinament, molts libanesos continuen protestant als carrers
sobretot a la ciutat més pobre del país, Trípoli. Els manifestants diuen que “el virus aquí és el
sistema polític i no pararà fins que no canviï el sistema corrupte i antidemocràtic”. Els mitjans
de comunicació internacional diuen que les protestes augmentaran així com la violència degut
als nivells de pobresa i la situació per a la població libanesa és cada vegada més desesperant.
El govern per fer front a aquesta crisi econòmica ha demanat ajuda al Fons Monetari
Internacional. Tanmateix molts libanesos expressen la seva por a les condicions draconianes
que el Fons Monetari imposi i lo difícil que serà poder complir-les. A més a més, els pocs
recursos que actualment té el govern en comptes d’invertir-los en la població, els està invertint
a crear un mur de ciment al voltant de l’edifici del primer ministre i el parlament per parar
potencials protestes.
Ha explotat doncs un sistema ja molt desigual on el remei ha sigut més greu que el propi virus.

Referències:
Trading economics. Lebanon Government Debt to GDP. 2020. Disponible:
https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt-to-gdp
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud Global
Nº 5

26 de maig de 2020

Els refugiats sirians al Líban són cada vegada més vulnerables
Arran de l’inici de la guerra Síria, 4,9 milions de persones van fugir del seu país buscant exili. El
95% d’aquests es van establir en països fronterers amb Síria: Turquia, Líban, Jordània, Iraq i
Egipte. La capacitat econòmica i demogràfica d’aquests països per a absorbir aquest volum de
refugiats va ser insuficient i aquesta insuficiència s’ha accentuat encara més amb la crisis de la
covid-19.
El Líban, un país que encara arrossega les conseqüències d’una llarga guerra civil (1975-1990),
va arribar acollir oficialment 1,1 milions de refugiats sirians segons la Comissió Europea i 1,8
milions segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides (ACNUR) (European Comission, 2014;
UNHCR, 2015). Amb una superfície equivalent a una tercera part de Catalunya i una població
de 6 milions de persones, s’estima que 1 de cada 4 habitants al Líban és una persona
refugiada, entre palestines i sirianes.
El Líban tanmateix no es va acollir a la Convenció sobre l’Estatut de Refugiat de 1951 ni al
Protocol que ratificava la Convenció el 1967, per tant el país no té cap legislació específica per
els refugiats, fet que els deixa en una situació d’inseguretat legal. Únicament, l’any 2003 el
Líban va firmar un Protocol d’acord amb l’ACNUR on aquesta institució es responsabilitza de
l’ajuda assistencial a les persones refugiades durant la seva estada al país i conjuntament
tramiten permisos d’estada temporal (UNHCR, 2004).
Des de l’inici de la guerra al 2011 fins el 2015 el Líban va permetre l’entrada de persones
sirianes al país però al 2015 va tancar fronteres i va deixar de concedir permisos d’estada
temporal. Els refugiats sirians que van entrar més tard, estan doncs exposats a situacions de
vulnerabilitat de drets així com limitacions de mobilitat, la impossibilitat de inscriure
naixements i matrimonis o el dret a accedir a sistemes d’educació i salut per por a ser
descoberts per les autoritats.
Al Líban, el 60% dels sirians viuen en ciutats i el 40% en assentaments informals situats
majoritàriament a la vall de la Bekaa. El 2019, l’informe d’avaluació de la vulnerabilitat dels
refugiats sirians al Líban de les Nacions Unides estimava que el 70% de les persones sirianes es
trobaven sota el llindar de la pobresa, essent aquest número 90% per a les que viuen en
assentaments informals. S’estima que aquests números han empitjorat amb l’actual crisi.
Des de l’inici de la pandèmia covid-19 tal i com vam explicar en l’informe anterior, el país ha
aplicat mesures de confinament en una fase molt inicial de la pandèmia i ha forçat a aturar tot
tipus de negocis. Aquesta restricció de moviment i conseqüent paralització de l’economia ha
sigut més severa per a les persones refugiades que viuen en assentaments informals qui tenen
cada dia una situació més vulnerable.

Tant les autoritats Libaneses com organismes internacionals, van tenir en compte l’efecte
dominó que es podria causar si un habitant d’un assentament contreia la malaltia, tots la
contraurien. Tanmateix, les mesures preses en alguns municipis han sigut altament restrictives
i estan tenint conseqüències desastroses per a la població: 21 municipis de la vall de la Bekaa,
motivats per les declaracions del President del Líban Michel Aoun dient que els refugiats sirians
han posat al límit els serveis bàsics, inclosos els sanitaris, i l’estigmatització sobre la seva falta
d’higiene, han imposat tocs de queda als sirians dels seus municipis. Conseqüentment, només
poden sortir dels assentaments entre les 9 del matí i la 1 de la tarda per fer tasques “de
necessitat bàsica” tal i com comprar menjar, anar a la farmàcia o treballar. Si són vists fora
d’aquest horari, poden ser detinguts per la policia i se’ls demanaria la documentació. Com que
molts refugiats no tenen permís de residència, no surten dels assentament per por a ser
detinguts i deportats.
Cal mencionar que el 2019, quan presumptuosament la guerra de Síria s’estava acabant (abans
que Turquia comencés a atacar el Nord de Síria) el govern libanès va practicar deportacions a
Síria de persones sirianes sense permisos de residencia temporal (Amnistia Internacional,
2019).
Metges sense Fronteres ha informat que el número de persones sirianes que ha visitat els
centres mèdics habilitats ha disminuït un 30% des del mes de març i consideren que aquesta
disminució està relacionada amb les mencionades restriccions.
A més a més, en molts assentaments s’ha restringit l’entrada de les ONGs, limitant per
exemple activitats educatives o d’oci als infants. L’única organització que té permesa l’entrada
és l’ACNUR que està realitzant campanyes de informació sobre la pandèmia, proveint
mascaretes i sabó o inclús habilitant tendes com a instal·lacions d’aïllament en cas de contagi.
També localitzen dins dels assentaments a persones amb formació mèdica i d’infermeria per
que en cas de necessitat exerceixin sota el seu paraigües.
El toc de queda dels 21 municipis està afectant l’accés al poc treball disponible dels refugiats
de les zones afectades. Diversos testimonis han expressat a Human Rights Watch que els hi fa
por sortir de l’assentament per anar a treballar per la poca claredat sobre el toc de queda
municipal i la por a ser detinguts i deportats.
Per tant, no era ja prou vulnerable la seva situació al país que ara, amb la pandèmia, encara
s’ha vulnerat més. Un exemple n’és els vals per menjar que l’ACNUR reparteix mensualment
(equivalents a 173 $ per família i 27 $ per persona) i que sovint són l’única font econòmica per
a les famílies. Actualment, hi ha refugiats que han hagut de vendre aquests vals per poder
pagar el lloguer i les despeses de la tenda on viuen i no ser desnonats. Segons l’informe
d’avaluació de la vulnerabilitat dels refugiats sirians al Líban de les Nacions Unides del 2019, el
96% dels refugiats estaven endeutats. S’estima que aquesta situació ha empitjorat amb la
pandèmia del covid-19.
Refugiats sirians han expressat a les redactores d’aquest informe que tenen més por al virus
que a la guerra: “una explosió s’escolta i pots fugir d’ella, però el virus és com una arma
silenciosa”. Són molt conscients del perill que implicaria per tots els seus veïns que el virus

arribés als assentaments ja que no hi ha prou espai per l’aïllament i no es poden permetre
hospitalitzar-se. Tanmateix, també veuen que cada dia la seva situació econòmica és més
vulnerable i comencen a tenir més por a la fam que al virus.
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L’ensenyament a distància i les diverses limitacions i conseqüències que comporta
Degut a les mesures de confinament que s’han pres en la majoria de països del món, es calcula
que 1598 milions d’infants i joves han hagut de deixar d’anar a l’escola durant un mínim 2
setmanes i un màxim 3 de mesos (UNESCO, 2020). L’alternativa presa des d’escoles i instituts
ha estat l’educació a distància, però, tothom pot accedir a l’educació a distància i les
conseqüències són les mateixes a tot arreu?
El següent mapa representa la situació a data d’avui sobre el tancament de les escoles,
instituts i universitats a nivell mundial (UNESCO, 2020). Com es pot veure, alguns països
europeus ja han començat a obrir parcial o totalment els centres educatius, mentre que la gran
majoria dels africans i d’Amèrica Llatina, no.

Figura 1. Situació mundial a 30 de maig de 2020 sobre el tancament dels centres educatius. Font: UNESCO, 2020

En aquest informe comencem parlant de la situació educativa al nostre context més proper,
Catalunya, que tal i com es pot veure en el mapa continua tenint els centres educatius tancats.
A més a més, tal i com indica el títol d’aquesta sèrie d’informes, fem el seguiment de la
pandèmia covid-19 en països i regions del Sud Global, per tant incloent situacions
socioeconòmiques de pobresa en països del Nord.
Catalunya, com la majoria de regions de la mediterrània nord, no estava preparada per
l’educació a distància. Des de l’inici del confinament s’ha hagut d’improvisar quines
metodologies dur a terme i el seu èxit ha estat estretament relacionat amb dos factors: la
disponibilitat de la tecnologia adequada i el suport familiar per realitzar les tasques escolars.
Tot i que encara no hi ha estadístiques oficials, s’han donat diversos casos de manca
d’ordinadors o connexió a internet a les cases. També, s’han evidenciat bretxes digitals en l’ús
de les eines TIC a la societat: en el cas de les famílies, s’ha observat que l’ús del mòbil és sovint

emprat pel lleure i no es comptava amb les competències per a un altre ús (com fer la
inscripció escolar o utilitzar plataformes online); en el cas del professorat, s’ha advertit que no
tots havien utilitzat plataformes d’aprenentatge online amb anterioritat de manera que els
recursos utilitzats per contactar amb els alumnes han sigut diversos (e-mail, moodle, diverses
plataformes online) generant en algun cas confusió entre l’alumnat.
Tot i que el tancament de les escoles i l’educació online ha generat i genera situacions d’estrès
a moltes famílies, des del Departament d’Educació i els instituts i escoles s’ha intentat pal·liar
algunes conseqüències a través de: la distribució d’ordinadors, la promoció de continguts
educatius a la Ràdio i la Televisió i seguint el Reial Decret 7/2020 la repartició de 144.000
targetes per accedir a aliments per a aquells infants en situació de vulnerabilitat que ja no
poden menjar al menjador escolar.
Si, viatgem als països llatinoamericans, el Secretari general de la Organització d’Estats
Iberoamericans per l’Educació, la Ciència i la Cultura, Mariano Jabonero, explica en el diari La
Premsa de Panamà que des del començament del confinament 180 milions d’infants i joves
s’han vist obligats a seguir el seu aprenentatge online. D’aquests, s’estima que el 40%, 72
milions, no té accés a eines digitals, essent la part de la població amb un nivell socioeconòmic
més baix. El Secretari, exposa que com a conseqüència a aquesta situació podria augmentar el
nivell d’abandonament escolar sobretot entre alumnes de la darrera etapa escolar. Actualment
a la regió ja n’hi ha 10.7 milions de joves en edat escolar que treballen i es té por que aquest
número augmenti.
A Colòmbia, el Ministeri d’Educació i la Universitat Javeirana calcula que només la meitat dels
habitants tenen accés a internet mòbil o fixe. A més, aquest accés és especialment limitat en
les àrees rurals: dels 2.400.000 estudiants d’educació primària i secundària en zones rurals,
només el 17% té accés a internet. Regions com l’Amazones colombiana i Vaupés presenten els
números més baixos amb un 9% i un 5%, respectivament. Aquest número es contraposa amb
el 68% a la ciutat de Bogotà. El Ministeri d’Educació està desenvolupant estratègies tal i com
materials físics entregats porta a porta o programes educatius a la televisió i la ràdio per
minorar el que consideren difícil d’evitar: l’abandonament escolar. La falta d’accés a eines
digitals així com la crisi econòmica present en el país poden potenciar que els adolescents
busquin feina per millorar la situació econòmica de la seva família i els petits es quedin a casa
ajudant al camp i en tasques domèstiques. Finalment, la dificultat que el país s’ha trobat per
fer front a l’educació a distància no ha recaigut únicament en l’alumnat si no també en el
professorat. L’assessor del Ministeri d’Educació del país Francisco Cajiao explica en el diari El
Tiempo que només el 30% dels docents tenen els coneixements necessaris per treballar amb
eines digitals i que la majoria d’ells es troben a les grans ciutats.
A la ciutat de Rosario, Argentina, fonts consultades per les autores d’aquest informe expliquen
que a l’inici de la quarantena molts docents seguien anant a l’escola per a que els infants
poguessin anar-hi a menjar. En molts casos aquest és l’únic àpat que feien al dia. Tanmateix,
actualment les escoles estan totalment tancades i els docents pateixen per la situació de
desemparament en que es troben molts infants.

El tancament de l’escoles ha forçat doncs l’ús de la internet per a poder seguir amb el procés
educatiu. Tanmateix, tal i com podem veure en el següent mapa, la internet no és accessible
per a tothom. Certament, no hi ha cap país del continent africà on la meitat de la seva població
tingui accés a la internet. És més, en més de la meitat dels països menys del 30% hi té accés,
essent aquests població urbana.

Figura 2. Percentatge d’usuaris de la Internet per país l’any 2015. Font: ITU, 2015.

També, per a poder penjar informació a la xarxa o tenir-hi accés a aquesta cal una amplada de
banda suficientment potent. Europa, és la regió del món amb una amplada de banda més
elevada, 211 kbit/segon i el continent africà és la regió del món amb l’amplada de banda de
mitjana més baixa, 31 kbit/segon (ITU, 2019). Donades doncs les dificultats d’accés a internet,
diferents països han desenvolupat programes de radio i televisió per emetre contingut
educatiu pels infants. Alguns exemples són la República Democràtica del Congo i Sudan del Sud
on les respectives ràdios nacionals en col·laboració amb el Fons de Nacions Unides per a la
Infància (UNICEF) han impulsat transmissions educatives diàries de 2 o 3 hores per als alumnes
de primària. Un altre exemple és la República de Mauricio que emet classes pels alumnes de
primària en el seu canal nacional de Televisió des de les 8 del matí fins les 3 de la tarda.
L’ensenyament a secundària sembla però un repte major per al professorat en diversos països
sub-saharians qui intenten utilitzar altres recursos més enllà de la radio i la televisió com el
Whatsapp. A Namíbia, el professor d’institut Martin Shilongo ha expressat al diari The
Namibian que utilitza el mòbil de la seva germana per crear i enviar contingut als estudiants a
través de Whatsapp i que en molts casos aquests no tenen mòbil o si el tenen no tenen la
connexió suficient per descarregar i retornar el material educatiu. Àdhuc expressa la seva
preocupació respecte la situació que molts dels seus estudiants puguin tenir a casa convivint
tantes hores amb la seva família.
I és que el tancament de l’escoles ha obligat a molts nens i sobretot nenes a tornar a entorns
que no són segurs. Aquest és el cas d’algunes nenes que estudien a l’escola Naning’oi al
comptat de Kajiado, Kenya, que van escapar de casa seva per no patir la mutilació genital
femenina o ser casades i es van refugiar en aquesta escola. El diari The Nation descriu que al
tancar les escoles i donada la prioritat que el país ha donat a prendre mesures de
distanciament social, aquestes nenes s’han vist obligades a tornar a casa, perillant doncs la

seva integritat física i psicològica. Altre cop doncs, les nenes de les zones més empobrides són
qui es troben en una situació més vulnerable i qui pateixen les pitjors conseqüències de la
situació actual.
En conclusió, la majoria de països del món han hagut de tancar escoles i instituts i l’educació
ha hagut de ser a distància. Aquest canvi en el sistema educatiu ha estat clarament un repte
per a tothom, no obstant, les limitacions i les conseqüències d’aquesta transformació són
desmesuradament desiguals entre diferents països.
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L’impacte de la covid-19 a la població indígena de l’Amazònia
L’Amazònia, col·loquialment coneguda com el pulmó del planeta, és la selva més gran del món
i està situada a l’Amèrica Llatina al llarg de 9 països: Colòmbia, Perú, Veneçuela, Surinam,
Brasil, Guyana, Equador, Guaiana Francesa i Perú.
S’estima que a l’Amazònia hi ha uns 400 pobles indígenes amb la seva pròpia llengua, cultura i
territori que viuen amb més o menys contacte amb l’exterior. Els drets que les poblacions
indígenes tenen en la regió Amazònica difereixen entre els diferents països que la composen.
Per exemple, al Brasil les poblacions indígenes no tenen drets col·lectius de propietat
territorial, mentre que a Perú o Colòmbia algunes comunitats han aconseguit la titularitat de
les seves terres. Tanmateix i malauradament són comunes les pràctiques d’explotació dels
seus territoris per part d’empreses que busquen extreure’n recursos i generar beneficis. La
pèrdua de territori i recursos que tants pobles han patit en les darreres dècades, ha comportat
taxes elevades de malnutrició entre la seva població, així com falta d’accés a l’aigua potable i el
sanejament. Com a conseqüència la seva qualitat de vida ha disminuït, així com el seu sistema
immunològic, augmentant la seva morbiditat i el risc a desenvolupar complicacions en
malalties com el virus SARS-CoV-2.
Segons la Organització Panamericana de la Salut (OPS) a dia 19 de maig (darreres dades
oficials disponibles) hi havia 20.000 casos confirmats de covid-19 en les províncies que formen
la conca de l’Amazones (OPS, 2020). Tanmateix, la Red Eclesial Panamazònica a dia 1 de juny
declara que el seu recompte és de 174.819 casos confirmats i 7.845 morts (REPAM, 2020).
La OPS també remarca que la incidència de covid-19 en les províncies de l’Amazònia és el
doble que en altres estats dels mateixos països. Aquesta desigualtat la atribueix a les altes
taxes d’inseguretat alimentària que les poblacions a l’Amazònia pateixen, la prevalença de
diabetis tipus 2, la prevalença de malalties transmissibles com la tuberculosis o la malària i la
dificultat per accedir a sistemes de salut ja sigui per la seva no disponibilitat o no accessibilitat.
A més a més, diferents estudis han demostrat que un alt nivell de morbiditat, especialment en
malalties que afecten al sistema immunològic i a la coagulació de sang, comporten un major
risc a desenvolupar complicacions en la covid-19 i per tant, a morir. Com vam explicar en el
tercer informe, els països llatinoamericans compten amb una alta prevalença tant de malalties
no transmissibles com transmissibles. Entre el darrer grup, trobem la malaltia de Chagas que
és endèmica en 21 països d’Amèrica. A l’Amazònia trobem focus importants de transmissió via
oral (contaminació d’aliments). Aquesta malaltia desatesa, amb un 10% de mortalitat si no es
tracta, provoca en la seva fase crònica afectacions en el teixit cardíac i accidents vasculars com
la formació de coàguls. El Dr. Pere Albajar Viñas, responsable del Programa de Control de la
Malaltia de Chagas a la Organització Mundial de la Salut explica que hi ha un gran

desconeixement sobre la prevalença de Chagas crònic a la regió i que per tant hi ha persones
amb un alt risc de desenvolupar complicacions de covid-19 que no estan detectades.
La desigualtat social estructural també augmenta el risc a ser contagiat i morir pel virus SARSCoV-2. Un exemple, n’és la falta d’accés a la informació per poder prendre mesures de
protecció individual i col·lectiva respecte el virus. Sovint, aquesta informació només està en la
llengua oficial del país i no es tradueix als diferents idiomes dels pobles indígenes, per tant no
es duu a terme un bona campanya de salut pública de prevenció per a tothom.
Un altre exemple és la falta de disponibilitat i accessibilitat a infraestructures sanitàries que
pateix la regió. Per poder arribar als pocs centres de salut disponibles els habitants de les
províncies interiors de l’Amazònia han de desplaçar-se durant 4 dies a través del riu o amb
avioneta. Un cop arriben a les ciutats més poblades com Manaus (Brasil), Iquitos (Perú) o
Leticia (Colòmbia) es troben que els hospitals equipats amb cures intensives estan
sobresaturats i han de lluitar per poder accedir-hi. Hi ha diverses notícies, que es poden llegir
en el diari colombià El Tiempo, sobre persones indígenes que han intentat accedir a centres de
salut i els hi ha negat l’entrada (El Tiempo, 2020).
L’estat d’emergència decretat en molts països que formen part de l’Amazònia ha derivat en
una marginació de les comunitats indígenes i, en algun cas, en la militarització dels seus
territoris. De la mateix manera, se’ls hi ha negat la llibertat d’expressió i d’associació alhora
que grans empreses segueixen explotant els seus territoris i recursos.
No són ja suficients els alts índex de mortalitat que la població indígena de l’Amazònia està
experimentant, que fent ressò a les desigualtats estructurals i el racisme que pateixen en molts
països estan perdent autonomia i posant més en perill la seva seguretat alimentària i qualitat
de vida.
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Violencia hacia las mujeres: el confinamiento como situación ideal
Se estima que aproximadamente 4.000 millones de personas han sido puestas en
confinamiento en los últimos meses alrededor del mundo (Mlambo-Ngcuka, 2020). Si bien esta
medida de protección es necesaria para frenar el avance del coronavirus, dicho confinamiento
potencia los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales, al aumentar el
aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia (Lorente-Acosta,
2020).
Esta situación se torna aún más preocupante si tenemos en cuenta que actualmente más de
600 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no es considerada como
delito; un 35% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia, en su mayor parte
violencia conyugal; y respecto a los feminicidios a nivel mundial, se estima que en la mitad de
los casos el autor del asesinato era un familiar o compañero sentimental de la víctima (Estévez
Domínguez & Martín García, 2019).
Existen también otras situaciones de gran relevancia que suponen violencia contra mujeres y
niñas que no hay que pasar por alto. Por un lado, la mutilación genital a la que dichas niñas y
mujeres son impuestas en más de 30 países del mundo, muchos de los cuales se encuentran
en el continente africano. No se sabe el número exacto de mujeres que han padecido esta
práctica, pero en el año 2017 en un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) se estimaba que el total era de por lo menos 200 millones de mujeres.
Por otro lado, sabemos que en todo el mundo unas 750 millones de mujeres y niñas vivas
hasta el año 2017 habían contraído matrimonio antes de los 18 años. La mayoría de casos de
matrimonio infantil en el mundo se encuentran en África, donde 4 de cada 10 niñas contraen
matrimonio antes de los 18 años, y 1 de cada 7 lo hace antes de los 15 años. En menor medida,
pero igualmente preocupante, se observan casos de matrimonio infantil en algunos países de
Asia y de Latinoamérica, según el mismo informe de UNICEF (2017). Los porcentajes de las
mujeres entre los 20 y los 24 años de edad que se han casado antes de los 18 años en las
distintas regiones mencionadas se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que contrajeron matrimonio o se encuentran en unión, antes de
los 15 años y antes de los 18 años, por región. Fuente: UNICEF (2017).

Se sabe que el matrimonio infantil no sólo aumenta la brecha educativa entre hombres y
mujeres, sino que además aumenta la posibilidad que tienen esas niñas de experimentar
violencia doméstica. En el periódico mexicano La Jornada se publicó parte de una declaración
de la directora de la Asociación Girls Not Brides, Faith Mwangi-Powell, en la cual expresa su
preocupación de un aumento en la cantidad de matrimonios infantiles en India, África y
América Latina a causa del confinamiento y, sobretodo, por la crisis prevista para cuando
acabe el mismo. La misma preocupación ha sido expresada en otros medios de comunicación
africanos. El periódico sursudanés Sudan News Gazette compartió parte de una entrevista
realizada por la Radio Tamazuj, donde la activista Hawa Adams pide al gobierno que se proteja
a las niñas en etapa escolar para evitar embarazos no deseados y matrimonios tempranos
durante la pandemia. Por su parte, en el periódico Daily Nation de Kenya la activista Nkoile,
quien ayuda a recaudar dinero destinado a la educación de las niñas en su país, dijo que teme
que la crisis post-confinamiento aumente el número de matrimonios infantiles, puesto que la
recompensa de entregar a sus hijas en matrimonio daría alivio económico a las familias.
Otra situación extremadamente alarmante es el hecho de que el confinamiento conlleve a
casos de incesto y violaciones intrafamiliares. En el periódico The Voice de Botsuana, la
Comisionada Adjunta del Servicio de Policía, Dinah Marathe, denunció que desde el
confinamiento aumentaron los casos de violaciones de niñas entre los 2 y los 13 años de edad.

Dichas violaciones fueron llevadas a cabo mayoritariamente dentro de los propios hogares de
las víctimas por parte de algún familiar directo.
Tanto distintos países africanos como latinoamericanos han lanzado noticias periodísticas en
los primeros momentos del confinamiento en las que se preveía un aumento de la violencia de
género, especialmente de la violencia doméstica. El periódico The New Times de Ruanda
realizó una revisión de un artículo publicado por Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva
de ONU Mujeres, en el cual se concluye que para hacer frente a la violencia doméstica es
necesario contar con mucho capital económico. Este dinero, dice, debe destinarse a líneas de
ayuda, asistencia psicológica y a redes y herramientas que lleguen a mujeres que no tienen
acceso a un teléfono o a internet. En este mismo sentido, el periódico colombiano El Tiempo
publicó recientemente una estrategia destinada a mujeres, en la que se les sugiere colocar un
trapo en la ventana para alertar a sus vecinos o familiares en caso de que necesitasen ayuda y
no pudieran pedirla por encontrarse incomunicadas.
En una noticia del periódico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha
denominado a la violencia de género durante la cuarentena como “la otra pandemia”. La
representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay, Florence Raes, asegura que si bien
las líneas de atención para mujeres se han potenciado y se han abierto refugios para mujeres
que necesiten salir de sus hogares, desde que empezó el confinamiento las denuncias por
violencia de género han aumentado un 39 % en Argentina y un 50 % en Paraguay. Por su parte,
Sebastián Essayag, miembro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
aseguró al periódico mexicano La Jornada que en México las llamadas de auxilio de las mujeres
por violencia aumentaron un 80 % durante la cuarentena, y un 43 % en Perú. En Colombia,
según lo publicado en el periódico El Tiempo, la situación es aún más alarmante, en dicho país
las llamadas de mujeres que sufren violencia de género aumentaron en un 230 %. Hay que
tener en cuenta que muchas mujeres no se animan a denunciar o no pueden hacerlo porque
generalmente quienes las violentan tienen control sobre sus teléfonos móviles, por lo que en
todos los casos se estima que estas cifras son superiores.
Además del gran aumento de las denuncias por violencia de género en Latinoamérica durante
el confinamiento, otra preocupación es la cantidad de feminicidios que hay. Lamentablemente,
los feminicidios son noticia de todos los días en los medios de comunicación de los distintos
países de América Latina, y en esta etapa de confinamiento los mismos no han cesado.
Respecto a este tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma
en un estudio que en el año 2018 un total de al menos 3.287 mujeres fueron víctimas de
feminicidio. Dicho estudio, el más actualizado que presentan, se elaboró con la información
oficial suministrada por 18 países latinoamericanos y España (Figura 2).

Figura 2. Feminicidios en 18 países de América Latina y en España, en números absolutos y tasas cada 100.000
mujeres. Fuente: CEPAL (2018).

La lucha en contra de la violencia de género y los feminicidios en América Latina se lleva a cabo
desde hace años, pero se visibilizó hace apenas 5 años. El 3 de junio del año 2015 en Argentina
se realizó la primera marcha masiva de mujeres bajo los gritos de “Ni una menos, vivas nos
queremos”, luego de que saliera a la luz el feminicidio de una niña de 14 años por parte de su
novio. Posteriormente, varios países del continente americano y de Europa han seguido el
ejemplo y han llevado a cabo estas mismas movilizaciones. A partir del año 2015, todos los 3
de junio en la Argentina las mujeres marchan pidiendo igualdad, seguridad y, básicamente,
que dejen de matarlas. Este año, el confinamiento no ha permitido que se realice la marcha
multitudinaria, pero eso no ha impedido que desde los balcones y las redes sociales se
realizase el reclamo. Según el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, desde que
comenzó el confinamiento en Argentina se han registrado 55 feminicidios, casi uno por día,
habiendo sido el autor del 68% de los mismos la actual pareja o la ex pareja de la víctima.
Según una noticia publicada por el periódico La Razón, en Chile los casos de feminicidio
durante la cuarentena han sido, hasta ahora, un tercio del total de los que se cometen cada
año en promedio. En Colombia se han producido en esta etapa 19 feminicidios, y en México se
reportaron 163 feminicidios sólo hasta el 24 de abril.
En conclusión, resulta evidente que las circunstancias del confinamiento crean las condiciones
ideales para que se ejerza aún más violencia contra las mujeres. Esto se ve reflejado en el
aumento de las denuncias por violencia de género en distintos países de África y
Latinoamérica, así como la alarmante cantidad de feminicidios que se han cometido. También
en el incremento de abusos intrafamiliares y en los inevitables matrimonios infantiles que se
prevé se llevarán a cabo a causa de la crisis post-pandemia.
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Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud Global
Nº 9

9 de juny de 2020

La inseguretat alimentaria a l’Àfrica en temps de covid-19
La seguretat alimentaria, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i
l'Alimentació (FAO, sigles en anglès) existeix quan les persones poder dur una vida sana i activa
a través de la disponibilitat i accessibilitat als aliments suficients tan en quantitat com en
qualitat, i que aquests satisfacin les seves necessitats energètiques i s’adaptin a la seva
preferència cultural.
A partir de la segona meitat del segle XX la producció d’aliments mundials per habitant ha
augmentat un 25%. Segons la FAO, tot i haver millorat en números relatius, encara hi ha 2.000
milions de persones al món, un 26,4% de la població, que pateixen inseguretat alimentaria.
D’aquests un 17,2% experimenten inseguretat alimentaria moderada, és a dir que no tenen
accés regular a aliments nutritius i suficients; i un 9,2% pateixen inseguretat alimentaria
severa, és a dir que l’accés a aliments és tan reduït que encorren períodes de fam (FAO, 2019).
La següent figura mostra la distribució percentual d’inseguretat alimentaria moderada i severa
en diferents regions del món.

Figura 1. Inseguretat alimentaria moderada i severa percentual a diferents regions. Font: FAO, 2019

Com es pot veure, tot i que en números absoluts l’Àsia és la regió que pateix més inseguretat
alimentària moderada i severa, en números relatius, el continent africà té una major part de la
seva població amb inseguretat alimentaria.
La inseguretat alimentaria deriva tant en desnutrició com en malnutrició. La malnutrició és un
desequilibri en la dieta, on hi falten o hi sobren nutrients i causa, entre d’altres, sobre pes o
obesitat. La desnutrició, en canvi, és la deficiència en la ingesta de calories i proteïnes. La FAO
estima que el 23% de la població de l’Àfrica subsahariana i el 11,5% de la població de l’Àsia del
Sud es troben en una situació de desnutrició, i que de el 45% de les morts infantils en aquestes
dues regions són a causa de desnutrició (FAO, 2019). En aquest informe ens centrem en

l’augment de la inseguretat alimentària al continent africà i diferents mesures preses per a
mitigar aquesta.
Durant les darreres dècades, l’Àfrica ha fet front a diferents crisis econòmiques, polítiques,
mediambientals i sanitàries que han augmentat la inseguretat alimentaria de la regió. Això
deriva en un augment en la desnutrició i la malnutrició de la població i conseqüentment una
major morbiditat i risc de patir malalties greus, entre d’altres, complicacions en el virus SARSCoV-2.
Per a controlar el covid-19, els països africans han pres diferents mesures de restricció de
mobilitat i confinament. Aquestes han sigut especialment problemàtiques per a persones qui
treballen en l’economia informal, el 85,5% de la població en la regió, ja que no han pogut sortir
a treballar ni anar al mercat a comprar. Per tal de mitigar els impactes d’una economia
estancada i una paràlisis en el comerç així com la cada vegada inferior capacitat adquisitiva de
les famílies, alguns governs han pres mesures especials.
Per exemple, el president de Sao Tomé i Príncipe tenint en compte la dependència que el país
té en importacions d’aliments externes, a mitjans d’abril va iniciar una campanya on
incentivava als seus ciutadans a conrear productes per al seu propi abastiment. També, el
president d’Uganda va remarcar la importància de disminuir la dependència de productes
exteriors, com ara el sucre refinat que s’utilitza per a manufacturar begudes carbonitzades en
el país, i va motivar als agricultors a conrear-lo. De la mateixa manera, des de finals de maig ha
repartit llavors de blat de moro a tots els agricultors del nord i l’est del país per tal d’assegurar
l’abastiment d’aquests cereal entre la població.
Àdhuc, hi ha hagut diferents governs que han actuat de manera assistencial amb la seva
població entregant menjar i minimitzant els seus costos de vida. Alguns exemples són el Togo,
Senegal, Gabo i Mauritània. El govern de Togo ha pagat l’electricitat a 350.000 llars
vulnerables. De la mateixa manera, el govern del Senegal ha subvencionat durant dos mesos
les factures d’electricitat i aigua a aquelles llars vulnerables i també ha invertit quantitats
considerables per a dotar a tota la població dels aliments bàsics tal i com l’arròs, l’oli i la llet. El
govern de Gabon, al començament del confinament també va assegurar les factures
d’electricitat i aigua serien gratuïtes i que totes les llars rebrien ajuda alimentària bàsica.
Segons el diari Jornal du Gabon, aquestes promeses s’estan complint poc a poc i certs sectors
de la població es queixen d’aquesta lentitud. El mateix govern s’ha compromès a pagar el
lloguer d’aquelles famílies que així ho sol·licitin i demostrin haver perdut els seves fonts de
finançament degudes a les mesures de confinament. Finalment Mauritània, segons l’Agència
d’Informació de Mauritània ha fet donacions de peix a tota la seva població.
Altres mesures preses des de governs del continent africà ha estat la fixació dels preus de bens
bàsics com per exemple el peix, els cereals o l’oli que els governs de Mauritània i el Txad han
aplicat durant des del començament de la pandèmia.
A nivell regional, per tal d’assegurar l’entrada i sortida de productes els països de la Comunitat
de l'Àfrica Oriental (EAC, sigles en anglès) han elaborat un acord on els conductors de camions
transfronterers poden transportar lliurement productes essencials i no ser parats a cada

frontera per a ser testejats o obligats a estar 14 dies en quarantena. Tot i que el comerç entre
aquests països és abundant, de fet la majoria de fruites i verdures que es consumeixen a Kenya
provenen de Tanzània, durant els primers mesos de la pandèmia els conductors van patir
tensions alhora de creuar les fronteres, especialment entre Kenya i Uganda i entre Tanzània i
Kenya.
Finalment, cal destacar un exemple de inseguretat alimentaria acumulada a través d’anys i
diferents episodis com és Malawi. Malawi, ha patit en les darreres dècades varis desastres
naturals com inundacions, sequeres, brots de malalties i plagues que han debilitat molt la
seguretat alimentària de la població. De fet, el 80% d’aquesta viu de l’agricultura de
subsistència i els darrers canvis climàtics han disminuït i empitjorat la seva collita. Es calcula
que només el 8% dels infants menors de 5 anys consumeixen els nutrients necessaris i molts
acaben hospitalitzats reben suplements hipercalòrics. A més a més a nivell nacional, el 71% de
les exportacions agrícoles del país són de tabac i el consum d’aquest s’ha vist disminuït des de
l’inici de la pandèmia. Aquesta inseguretat alimentària conflueix amb una alta morbiditat en la
població i sistemes de salut afeblits i amb manca d’equipaments. Actualment gran part de la
població de Malawi depèn d’ajudes internacionals i és molt vulnerable a un augment de la
inseguretat alimentaria.
La inseguretat alimentaria pot estar motivada per diferents factors. En aquest informe ens
hem limitat a presentar com les restriccions de moviment i el confinament han augmentat el
risc a desenvolupar inseguretat alimentària i algunes accions preses per països africans per
mitigar aquestes. Tanmateix, és important recordar que hi ha molts altres factors més enllà
dels mediambientals o pandèmics que influeixen en els nivells de inseguretat alimentària que
pateixen les poblacions. Aquests factors, entre d’altres són les desigualtats persistents dins
dels mateixos països i entre països.
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L’augment de la inseguretat alimentaria a l’Amèrica Llatina
En el darrer informe, vam descriure conceptualment la inseguretat alimentària i les seves
conseqüències entre les que predomina la fam (BIOCOM-SC, 2020). Segons el Programa
Mundial d’Aliments (WFP, sigles en anglès), abans de la pandèmia 821 milions de persones
patien fam al món i s’estimava que aquest número podia augmentar durant el 2020 135
milions a causa de diferents conflictes i crisis econòmiques i mediambientals actuals.
Tanmateix, a causa del covid-19 i les seves conseqüències socioeconòmiques ara s’estima que
aquest número podria arribar a augmentar en 265 milions de persones més.
A l’Amèrica Llatina, segons l’Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i
l'Alimentació (FAO, sigles en anglès) l’any 2019 un 9% de la seva població, és a dir 55 milions
de persones, patien inseguretat alimentaria extrema, és a dir fam (FAO, 2019). S’estima que
aquest número en certs països de la regió ha augmentat considerablement. En el cas dels
països llatinoamericans on treballa el WFP (Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, Perú, República Dominicana) s’estima que a causa de
la pandèmia la població que pateix fam s’ha quadruplicat passant de 3,4 milions a 14 milions
de persones. També, el WFP explica que d’aquests països el més preocupant és Haití on
actualment hi ha 700.000 persones que passen fam i aquest número podria augmentar a 1,6
milions. També expressa preocupació envers els migrants veneçolans que es troben a
Colòmbia, Equador i Perú ja que els que passen fam podrien augmentar de 540.000 a més d’1
milió (WFPa, 2020).
La pandèmia té conseqüències socioeconòmiques que han provocat un augment en la
inseguretat alimentària severa de la regió. La paràlisi en l’activitat econòmica del país i el fet
que gran part de la població treballi en l’economia informal ha provocat pèrdues de treball i de
capacitat adquisitiva de la població. També las transferències internacionals, dels quals tantes
famílies depenen, han disminuït a causa de la pèrdua de treball dels seus familiars migrats així
com de la paralització d’alguns sistemes de transferència monetària.
La paràlisi en l’economia de la regió ha tingut conseqüències tant en la disponibilitat
d’aliments en els mercats com en l’assequibilitat d’aquests.
En quan a la disponibilitat d’aliments, el WFP a partir d’una enquesta online a 41.000 persones
als països llatinoamericans reporta que en la meitat dels casos entrevistats la disponibilitat
d’aliments als mercats s’ha reduït considerablement, essent major aquesta reducció en les
zones rurals que en les ciutats (WFPb, 2020).
A més a més, el 80% dels entrevistats diuen que hi ha hagut un augment del preu dels aliments
fent la seva assequibilitat difícil. També, el 69% dels enquestats han experimentat una

disminució dels seus ingressos degut al covid-19, essent la disminució major en les dones que
en els homes. Així doncs, set de cada deu persones expressen preocupació per no tenir
suficients aliments, sobretot les dones en zones rurals (WFPb, 2020).
Segons el diari La Prensa de Panamà, des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut una inflació
general del preu dels aliments en tota la regió, sent Brasil, Xile, Colòmbia i Mèxic els països on
la inflació ha sigut major. En el darrer, els aliments que més han pujat de preu, un 83% de
mitjana, han sigut les fruites, les verdures i la carn fresca. A Colòmbia els productes que més
han augmentat de preu han sigut la ceba, la patata criolla, la patata negra i els ous. Tanmateix,
productes com la pera i la poma han disminuït molt el seu valor de manera que els pagesos en
molts casos ni les han collit. I és que a causa del tancament de restaurants, bars i escoles, el
seu consum ha disminuït i al ser la oferta major que la demanda el seu preu de venda no
cobreix les despeses de la producció i collita. La FAO estima que el 87% dels productors al país
s’han vist afectats per les pèrdues en les vendes de les seves collites.
L’augment en el preu dels aliments està relacionat, entre d’altres, amb les dificultats que la
cadena de subministrament d’aliments ha patit en molts països. Les mesures de confinament i
tancament de fronteres han limitat el moviment de treballadors, molts d’ells immigrants de
països veïns, que no han pogut fer la recol·lecció. També hi ha hagut diversos episodis de
demora i interrupcions en els transport d’aliments dins i entre països.
Per fer front a aquesta baixada en la disponibilitat de productes al mercat i la capacitat
adquisitiva dels aliments s’han pres diferents mesures. El govern de Panamà ha decidit
promoure el sector pecuari i la producció de cereals com l’arròs, el fesol, el blat de moro, els
tubercles i les hortalisses amb préstecs amb taxa d’interès 0. El govern de Mèxic s’ha
compromès a donar aliments a 20 milions de mexicans, tot i que a finals de maig segons el
diari La Jornada havia arribat a 3 milions i mig de persones. A més a més, el president del
Consell Nacional Agropecuari (CNA) del país denuncia que el govern mexicà a causa de la crisi
econòmica causada pel virus ha retallat en un 27,5 % els pressupostos pel desenvolupament
agropecuari dificultant encara més la subsistència d’aquest sector i disminuït la seva capacitat
productiva.
El govern de Xile, el segon país del món amb més casos de covid-19 per càpita, també s’havia
compromès a repartir aliments entre la seva població més vulnerable. Tanmateix, els aliments
no estan arribant a les cases, el que provoca descontent entre una població ja decebuda per la
mala gestió sanitària del seu govern. Això ha derivat en diverses protestes amb barricades i
fogueres on civils i policia s’han enfrontat.
Xile però no és l’únic país de la regió on ha augmentat la violència en els darrers mesos. El
president del CNA a Mèxic adverteix que cada vegada són més freqüents els assalts de
maquinària i fertilitzant en els camps agrícoles així com d’aliments durant la cadena de
distribució i en alguns casos a les botigues.
Les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia han provocat i provocaran un augment
en la inseguretat alimentària en la regió, per tant cal que els governs donin suport tant a les
famílies més vulnerables com als sistemes agropecuaris del país.
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Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
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mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
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Nepal i els seus migrats laborals
El Nepal, és un país de l’Àsia del Sud situat entre dues de les potències més grans de la regió, la
Índia i la Xina. Amb una població de 28,5 Milions de persones, dos terços treballa en el sector
agrícola relativament poc desenvolupat i que representa el 27,59% del seu Producte Interior
Brut (PIB). La major part del PIB, un 57,81%, l’aporta el sector terciari on el servei que
predomina és el turisme. Des de l’inici de la pandèmia però s’ha vist greument afectat degut a
les restriccions de mobilitat internacional i l’anul·lació de grans esdeveniments (WB, 2019).
Davant la situació mundial de la pandèmia, el govern va decretar l’estat d’alarma el 24 de
març, i molts nepalesos desplaçats dins del país o fora del país van decidir tornar a casa. Els
emigrats a la capital, Kathmandu, segons informen fonts de les redactores, van tenir dificultats
per tornar a casa perquè no hi havia transport i durant els llargs 3-4 dies de retorn no van
trobar cases que els oferissin menjar o un lloc dormir perquè estaven massa espantats d’obrir
les portes de casa seva i infectar-se.
Cal mencionar que les zones rurals del país que no formen part de la Vall de Kathmandu, tot i
estar més aïllades i tenir potencialment menys contacte amb el virus, tenen dos variables que
preocupaven considerablement als experts. D’una banda, segons el diari The Kathmandu Post
abans de la pandèmia només hi havia tres llits d’UCI els quals estaven ocupats en un hospital
de la capital. Tot i que durant el mes de març el govern va fer esforços per tenir més llits
disponibles per a l’aïllament dels malalts i el seu tractament, la gran majoria estaven només a
la Vall de Kathmandu, a dies caminant d’algunes zones del país. D’altra banda, ONGs com
Practical Action, Base- A així com el programa AWASUKA, denuncien que les cases on viuen
gran part de la població rural del país no disposen d’una atmosfera interior saludable on
poder-se confinar de forma segura. I és que, les cuines, que estan connectades a la resta
d’estances de la casa, no compten amb cap sistema d'extracció de fums. Degut a això, els
gasos tòxics produïts per la combustió de la llenya utilitzada al cuinar, es dispersen per tot
l’habitatge i contaminen l'aire domèstic. Aquesta pràctica diària és causant de malalties no
transmissibles que afecten al cor, a la coagulació de la sang i als pulmons tal i com càncers de
pulmó o ictus. De fet, segons un estudi realitzat pel programa AWASUKA en col·laboració amb
la Universitat Autònoma de Barcelona el motiu principal de consulta mèdica als centres de
salut rurals així com una causa comuna de mortalitat a la regió són les malalties respiratòries.
Àdhuc, tot i que des del mateix programa dirigit per Mònica Sans Duran estan treballant per a
instal·lar cuines amb campanes i xemeneies que facilitin l’extracció dels fums, hi ha milers de
cases que no en tenen i són doncs més vulnerables a malalties com la covid-19.
La pandèmia també ha tingut conseqüències en les transferències econòmiques dels migrats a
diferents països, 8,1 bilions de dòlars que representen el 28% del PIB del país, que s’han reduït
dràsticament (WB, 2020). A més a més, aquests treballadors emigrats tot i representar una

gran força econòmica per el país, han sigut, segons el diari The Kathmandu Post, abandonats
pel seu govern durant els mesos de pandèmia.
Els principals països d’immigració dels aproximadament tres milions de treballadors emigrats
nepalesos són Malàisia amb mig milió de treballadors i els països del Golf amb 1,34 milions
treballadors. Segons el Departament de Treball a l’Estranger del Nepal, el 75% dels emigrats
laborals són treballadors no qualificats i treballen sobretot en indústries.
Tots aquests països a mitjans de març tenien casos detectats de covid-19 i seguidament van
declarar confinament nacional. Les persones migrades en la seva gran majoria es van quedar
doncs sense feina i per tant sense capacitat econòmica per seguir vivint al país. La següent
taula, produïda per l’Associació Nepalesa d’Agències de Treball a l’Estranger mostra el
percentatge estimat de treballadors nepalesos que han perdut la feina durant la crisis de la
covid-19.

Taula 1. Percentatge de treballadors nepalesos per país que han perdut la feina des de l'inici de la covid-19.
Font: Associació Nepalesa d’Agències de Treballa a l’Estranger

La mateixa associació estima que entre el 20 i el 25% dels emigrats laborals es troben en una
situació de necessitat de tornar a casa. Afegeixen també una quantitat considerable de migrats
circulars (treballadors amb contracte temporal en un país del qual no són nacionals i amb la
tornada ja planificada) que havien de tornar durant la primavera i no ho han pogut fer a causa
de la pandèmia.
Els països on s’estima major pèrdua de treball són Malàisia i els Emirats Àrabs Units. En aquest
darrer país, van declarar estat d’alarma i confinament el 26 de març i molts treballadors van
ser confinats als seus apartaments. Tanmateix, tal i com denuncia el diari The Kathmandu Post
molts treballadors nepalesos no han rebut el seu salari i es troben en una situació econòmica
molt vulnerable. També s’han donat casos on els treballadors han sigut acomiadats per
l’empresa on treballaven i es troben sense allotjament ni menjar. Davant d’aquestes situacions
els emigrats demanen al seu govern que es faci càrrec de la situació, però aquest fins a data
present no ha respòs.
Tal i com denuncia el director del Fòrum de Dret i Política per la Justícia Social (LAPSOJ, sigles
en anglès) del Nepal, segons l’Article 75 de la Llei de Treball a l’Estranger, davant d’una guerra,
pandèmia o catàstrofe natural el Govern nepalès s’ha d’assegurar que els treballadors
expatriats tornin al Nepal (FEA 2064, 2007). No obstant, Nepal va tancar les seves fronteres el

24 de març restringint l’entrada a qualsevol persona, incloent els seus propis nacionals. Les
raons oficials van ser la falta d’infraestructures per tractar el virus així com la perillositat
d’aquest. Experts adverteixen però, que aquesta no acció ha sigut deguda a la seva incapacitat
de reacció així com a l’augment de desocupació en el país. I és que, tal i com adverteix el
Comitè de Coordinació Sindical del país, a conseqüència del retorn de tants emigrats així com
del confinament i la pèrdua de treball nacional, la desocupació al país està augmentant,
causant tensions socials i descontent amb el govern.
Finalment, l’1 de juny el Nepal va tornar a obrir les seves fronteres a vols internacionals. El
govern nepalès va decidir acceptar l’entrada de nacionals sempre i quan tinguessin una prova
negativa de covid-19 i es paguessin el seu propi desplaçament. Els primers emigrats van entrar
al país el 5 de juny procedents dels Emirats Àrabs Units seguidament d’emigrats provinents de
Kuwait. Cal destacar que Kuwait va posar en marxa a l’abril una Amnistia General per als
treballadors irregulars al país. Aquesta amnistia consisteix en “perdonar” l’estada irregular de
les persones al país i retornar-les el més ràpidament possible als seus països d’origen.
Excepcionalment també permet que aquests migrats puguin tornar a treballar a Kuwait en un
futur. Actualment, 300 dels 7.000 nepalesos irregulars estimats al país s’han atès a aquesta
amnistia i han tornat al Nepal.
Durant la pandèmia covid-19 els països han tancat les fronteres i han prioritzant la salut dels
nacionals. Aquestes mesures han visibilitat l’existència de molts migrats laborals, regulars o
irregulars, ja que la seva salut s’ha convertit eventualment en una qüestió de salut pública. Tot
i això, s’han donat molts casos on ni el país de destí ni el país d’origen s’han volgut fer càrrec
de la salut i la integritat d’aquestes persones. En aquest informe hem posat l’exemple del
Nepal com a país d’origen i dos països del Golf com a països destí, però aquesta realitat ha
sigut transversal a tot el món.
Referències:
World Bank. The World Bank in Nepal. 2019. Disponible:
https://www.worldbank.org/en/country/nepal/overview
AWASUKA. Cuines sense fum. 2020. Disponible: https://awasuka.org/cuines-sense-fum/
World Bank. Personal remittances, received (current US$) Nepal . 2020. Disponible:
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=NP
Foreign Employment Act, 2064. 2007. Disponbile: http://un.org.np/sites/default/files/foreignemployment-act-2067.pdf

Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19

Informes de seguimiento de la pandemia covid-19 en países y regiones del Sur Global
Nº 12

28 de junio de 2020

El acceso al agua en América Latina y sus consecuencias durante la pandemia
En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al
abastecimiento de agua y al saneamiento. Es decir, todas las personas tienen derecho a
disponer de forma continuada de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y
de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico (OMS, 2019).
El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de
enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la
poliomielitis. Los servicios de agua y saneamiento inexistentes, insuficientes o gestionados de
forma inapropiada exponen a la población a riesgos prevenibles para su salud. En los países del
Sur Global, el 22% de los centros sanitarios carece de fuentes de agua, el 21% no cuenta con
servicios de saneamiento, y el 22% no tiene servicios de gestión de desechos. Estas carencias
conllevan que tanto los pacientes como los profesionales queden expuestos a mayores riesgos
de infección y enfermedad.
En cuanto a la actual situación de la pandemia que está atravesando el mundo, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU, 2020) asegura que la disponibilidad y el acceso a los servicios de
agua, saneamiento e higiene es fundamental para luchar contra el covid-19. Más aún, se
estima que los efectos de dicho virus podrían llegar a ser considerablemente más graves en la
población urbana pobre que vive en suburbios y que no tiene acceso a agua limpia. Pues algo
tan básico como lavarse las manos, una de las recomendaciones principales de la ONU para
combatir el coronavirus, no es algo que todas las personas del mundo puedan hacer.
Respecto a América Latina, esta es la región del mundo que cuenta con la disponibilidad más
alta per cápita de agua dulce, conteniendo 230.000 cuencas, lo que se traduce en más de un
30% de los recursos hídricos mundiales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
2016), en el año 2015 unas 600 millones de personas en Latinoamérica contaban con acceso a
servicios de agua y saneamiento. Pero se veía una gran disparidad entre las zonas urbanas y las
rurales, puesto que un 84% de las zonas urbanas contaban ese año con cobertura de servicios
de agua y saneamiento, mientras que sólo un 67% de las zonas rurales lo hacían.
Según el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA, 2012), la gran mayoría de los países de
América Latina cuentan con disponibilidades hídricas catalogadas entre altas y muy altas en
razón de su superficie y población. Pero la disponibilidad del recurso no significa
necesariamente que éste sea accesible a la totalidad de la población. Esto trae como
consecuencia que la mayoría de los países que cuentan con niveles de disponibilidad de agua
altos, experimenten bajos niveles de cobertura de agua potable para sus poblaciones. Además,
el acceso a servicios de agua potable está directamente relacionado con el acceso a los
servicios de saneamiento.

a)

b)

c)

Figura 1. a) Disponibilidad de agua por habitante en las cuencas de América Latina y el Caribe; b) Porcentaje de
población con acceso al agua potable; y c) Porcentaje de población con acceso a saneamiento. Fuente: TLA, 2012.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), las desigualdades geográficas,
socioculturales y económicas, no sólo entre las zonas rurales y urbanas, sino también en el
seno de las ciudades, son las responsables de que las personas que viven en asentamientos
informales tengan, por lo general, un menor acceso a fuentes de abastecimiento de agua
potable en comparación a otros residentes. Estas desigualdades son la principal causa de que

el acceso al agua y al saneamiento no esté garantizado para la totalidad de la población en
Latinoamérica.
Respecto a esta situación en Ecuador, es relevante el caso de la provincia de Guayas, epicentro
ecuatoriano de covid-19 donde se registraron casi 15.000 casos y más de 1.500 fallecidos. En
su capital, la ciudad de Guayaquil, según el periódico Primicias se estima que más de un 31%
de la población vive en asentamientos informales. Se sabe que el acceso al agua corriente en la
mayoría de dichos asentamientos es limitado, y esta problemática resulta aún más grave si se
tiene en cuenta la situación actual de pandemia. En este sentido, en Guayaquil denuncian que
una de las causas de la gran propagación del virus en dicha localidad es el hecho de que dichos
asentamientos no tienen acceso a agua corriente.
En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hay alrededor de 1.700 asentamientos
informales o barrios carenciados, según el periódico Chequeado. En esta provincia se
encuentran más del 96% de los casos de coronavirus del país y más del 88% de los fallecidos.
Un ejemplo de la falta de disponibilidad de agua es el caso de la denominada Villa 31. En este
asentamiento informal donde viven alrededor de 43.000 personas, no hubo agua durante las
primeras semanas de confinamiento, según denuncia el periódico La Nación, imposibilitando el
cumplimiento de las medidas de higiene recomendadas.
Una situación similar se vivió en la zona de Magdalena, en Colombia, según cuenta el periódico
El Tiempo. Dos barrios carenciados en el municipio de Pueblo Viejo fueron cercados para
controlar la entrada y salida de personas debido a unos brotes de contagio que se produjeron
allí. El alcalde Fabián Obispo pidió de manera insistente que hicieran llegar agua potable,
alimentos, y que montaran algún hospital de campaña, puesto que allí no cuentan con ningún
centro sanitario donde tratar a los enfermos de coronavirus.
En la provincia chilena de Petorca existe una crisis hídrica desde hace ya varios años, denuncia
el periódico La Razón. El problema nuevamente no es la falta de recursos, sino que esta crisis
está vinculada al marco legal vigente que, por una parte, permite entregar a sectores
agrónomos privados derechos sobre el agua en forma gratuita y, por otro, no prioriza los tipos
de uso de dicho recurso. Esto trae como consecuencia que quede restringido el acceso al agua
en las poblaciones más vulnerables, problemática que resulta incluso más alarmante en esta
época de pandemia.
Los pueblos originarios o comunidades indígenas, por su parte, son también poblaciones
vulnerables en las que el acceso al agua y a la salud en general está restringido. Un ejemplo de
esto es lo ocurrido en una comunidad wichí, una etnia indígena de América del Sur, que se
encuentra en Argentina. En este caso en particular, según explica el periódico Página12, el
acceso al agua existe puesto que cuentan con una fuente hídrica asequible, pero el problema
se encuentra en la gestión de dicho recurso. Denuncian que no poseen electricidad para
hacerlo funcionar, por lo que deben ir a las cañadas cercanas a recolectar agua, y restringir su
uso.
En conclusión, el acceso al agua potable es condición necesaria para poder alcanzar los
requisitos de saneamiento básico. Pero queda claro que la disponibilidad de recursos no es

condición suficiente para asegurar dicho acceso. Las desigualdades geográficas, socioculturales
y económicas, y la mala gestión de estos recursos son las responsables de que haya millones
de personas en América Latina que en el día de hoy no cuentan con agua potable y servicios
sanitarios, a pesar de ser la región que contiene el 30% de los recursos hídricos del planeta. Las
poblaciones más pobres, entre las que se encuentran generalmente las descendientes de
pueblos originarios, que viven en asentamientos informales o barrios carenciados, son las más
vulnerables y las que tienen menos acceso a dicho recurso. La problemática se vuelve aún más
preocupante en este contexto de pandemia donde los requisitos básicos de higiene como el
lavado de manos, necesarios para frenar el avance del covid-19, no pueden llevarse a cabo.
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Rentar-se les mans com a mesura preventiva, és possible a tot arreu?
Durant la pandèmia covid-19 una de les mesures de prevenció per tal d’evitar la propagació
del virus més recomanades ha sigut rentar-se les mans. Per fer-ho, tal i com vam comentar en
el informe passat, cal tenir accés a una solució desinfectant o a aigua, opcions que no sempre
estan disponibles o accessibles per a tothom (BIOCOMSC, 2020).
El següent mapa mundi els països estan dimensionats en funció de la disponibilitat de recursos
hídrics que tenen. Tal i com podem veure, les zones al món on hi ha més disponibilitat d’aigua
són l’Amèrica Llatina i l’Àsia-Pacífic. Tanmateix, les zones amb menys disponibilitat d’aigua són
amb molta diferència l’Àfrica subsahariana i l’Orient Mitjà.

Figura 1. Disponibilitat de recursos hídrics al món. Font: Worldmapper.

Segons un estudi realitzat per la Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides, dels 450
milions de persones que viuen en els països àrabs, 74 no poden seguir les mesures de
prevenció de la covid-19 per falta d’accés a lavabos i sabó. Els països que amb un major
número de persones sense accés a la regió són el Sudan amb 31 milions de persones, el Iemen
amb 14,3 milions, Egipte amb 9,9 milions i Síria amb 5,4 milions.
En el continent africà s’hi troben 9 dels 10 països al món amb menor accés a l’aigua. El 63% de
la població d’Àfrica subsahariana no disposa d’accés a aigua segura, és a dir, accés a aigua
lliure de patògens i fems que la contaminen (Wateraid, 2019). I és que degut a la falta de
sanejament de l’aigua moltes persones, especialment infants, tenen un risc major de contraure

malalties com el colera, la diarrea hemorràgica, el tifoide o poliomielitis. Per tant, no només la
disponibilitat d’aigua és important, sinó que també ho és la qualitat d’aquesta aigua.
L’accés a l’aigua segura a la regió és molt desigual si es comparen les zones urbanes i les zones
rurals. La Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que dues terceres parts dels habitants
urbans tenen accés a aigua potable mentre que només un 17% de la població rural en té.
També el terç de la població urbana que no hi té accés són majoritàriament habitants
d’assentaments informals a les ciutats (OMS, 2017).
A més a més, tal i com admet la directora regional a l’Àfrica de l’Organització Mundial de la
Salut Matshidiso Moeti, la sequera dels darrers mesos de primavera ha agreujat la poca
disponibilitat d’aigua segura en moltes zones de la regió. Un exemple són els països de l’Àfrica
de l’est que estan patint des de 2019 grans plagues de llagostes degut a les condicions
mediambientals favorables que generen les sequeres. A Etiòpia, les plagues de llagostes han
destruït 1,3 milions d'hectàrees de pastures i prop de 200.000 hectàrees de cultius i això ha
implicat una pèrdua de 350.000 tones de cereals.
Al continent, a més a més es barreja la manca de recursos hídrics segurs per raons
mediambientals amb la falta d’infraestructures que deriven en una manca d’accessibilitat a
l’aigua.
A Bamako, la capital de Mali, certs districtes es queixen sobre els talls d’aigua que pateixen
durant el dia que poden arribar a durar entre 5 i 6 hores. Testimonis reclamen en el diari
Journal du Mali que no poden rentar-se les mans regularment així com tampoc cuinar ni beure.
A l’extrem est Namíbia, les canonades que distribueixen aigua estan malmeses des de fa dos
anys. Els habitants s’han queixat al govern moltes vegades que obtenir aigua és molt costós ja
que donada la seva manca els preus són desmesuradament elevats. Ara amb la crisi actual,
s’ha posat de rellevància la necessitat de fer arribar l’aigua a tots els racons del país i per
primer cop el govern està treballant per millorar les canonades.
Segons la iniciativa Asivikelane, que pretén mostrar les problemàtiques existents en els
assentaments informals de Sud Àfrica, un de cada cinc habitants d’assentaments informals al
país no té accés a aigua segura. També, un de cada deu habitants ha rebut durant la pandèmia
sabó o desinfectant com a donació del govern. La iniciativa denuncia que les condicions de vida
dels assentaments informals són molt precàries i que la gent viu amuntegada i compartint
instal·lacions de sanejament. També, demana als governs locals que preguin accions per a
mantenir i millorar les infraestructures actuals reparant aixetes trencades, fuites o
proporcionant dipòsits addicionals d'aigua (IB, 2020).
De la mateixa manera la República de Guinea, també coneguda com a Guinea Conakry, pateix
des de fa dècades la manca d’accés a aigua potable en la majoria de barris de la capital. Segons
el Ministre d’Hidràulica i Sanejament del país, Papa Koly, la ciutat de Conakry necessitaria
400m3 d’aigua per abastir regularment a tota la seva població. Tanmateix actualment només
arriben 120m3 a les aixetes de la població i 250m3 es perden pel camí degut a les males
infraestructures de transport, emmagatzematge i distribució. En aquesta direcció, el Ministre
declara en el diari Guinee News que tot i tenir la capacitat de produir més volum d’aigua, no es

podria transportar ja que el sistema de transport està obsolet. Tampoc es podria
emmagatzemar ni distribuir perquè les estacions d’emmagatzematge estan esquerdades i la
xarxa de distribució està atrotinada i foradada.
A més a més a Conakry, la capital de Guinea Conakry, la problemàtica és doble. En aquest
moment de l’any es troben en època seca i molts pous estan majoritàriament buits i són difícils
d’utilitzar, per tant, moltes famílies han de caminar kilòmetres per arribar a pous privats que
subministrin aigua. Aquí és on s’afegeix la segona problemàtica: els talls d’electricitat
freqüents des del començament de la pandèmia. I és que, per tal de bombejar l’aigua des del
pou fins a l’aixeta per on es subministra cal electricitat i quan no n’hi ha, tampoc hi ha aigua.
Durant aquests mesos de confinament s’han fet llargues cues, algunes amb violència i altres
pacífiques, per a omplir bidons d’aigua en pous privats.
Finalment no podem parlar de la importància de disposar d’aigua segura per a netejar-se les
mans, sense mencionar el sanejament. Segons la OMS 6 de cada 10 persones al món, 4.500
milions, no tenen accés a sanejament segur (OMS, 2017). Això implica, per exemple, que es
comparteixen latrines entre moltes persones o que no hi ha un sistema de tractament d’aigües
grises adequat.
L'aigua potable i el sanejament són fonamentals no només com a mesures preventives de la
pandèmia actual sinó per a la salut de les persones i les comunitats. Cal doncs, treballar per a
millorar les infraestructures existents en molts països per tal d’assegurar un dret fonamental i
humà com és el dret a l’aigua i al sanejament.
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La problemática de los asentamientos informales en América Latina
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) dictó una serie de recomendaciones de
protección básica con el objetivo de evitar la propagación del virus entre las distintas
poblaciones. Entre ellas, se incluye mantener el distanciamiento físico, esto es, mantener al
menos un metro de distancia con las demás personas, especialmente con aquellas que tosan,
estornuden y tengan fiebre.
Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), muchos países de América
Latina y el Caribe tomaron prontas medidas para fomentar el distanciamiento físico. A
principios de marzo, la mayoría de los países cerraron sus escuelas y cancelaron eventos con
grandes multitudes. En la tercera semana del mismo mes, muchos países como Argentina y El
Salvador emitieron la orden de quedarse en casa, y otros como Uruguay y Colombia,
impusieron cuarentena para los adultos mayores. Para finales de marzo, la mayoría de los
países de la región habían declarado la cuarentena obligatoria para la gran parte de sus
habitantes. Estas recomendaciones resultan difíciles de llevar a cabo si se tiene en cuenta
cómo están organizados los asentamientos informales en América Latina.

Figura 1. Medidas de distanciamiento social en América Latina y el Caribe. Fuente: BID, 2020.
Leve: Se dio instrucciones de no salir de casa y se cancelaron grandes eventos. Moderado: Toques de queda a ciertas
horas del día, cierre de algunos negocios no esenciales, cuarentena obligatoria para los adultos mayores, y
recomendaciones de quedarse en casa en la medida de lo posible para el resto de la población. Obligatorio: Órdenes
de quedarse en casa, con sanciones.

De acuerdo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 2020), alrededor del 20%
de la población urbana total latinoamericana vive en asentamientos informales, lo cual pone
de manifiesto la gran desigualdad que existe en América Latina. Dicha población es de por sí
vulnerable ya que cuenta con graves problemáticas de carácter económico, social y sanitario.
Además de esto, les resulta imposible mantener el distanciamiento social debido a la
combinación de la alta densidad poblacional y la limitada infraestructura. Asimismo, hay
muchas familias numerosas que viven juntas en un único cuarto. Esto sumado a la necesidad
de procurar el sustento del día a día, puesto que la mayoría de las personas que viven en estos
asentamientos se dedican al trabajo informal. Todo lo antes dicho ayuda a que, una vez
llegado el virus dentro de estas poblaciones, su propagación ocurra rápida y casi
inevitablemente.
Según datos del año 2014, los más recientes que han sido publicados, en la mayoría de países
latinoamericanos al menos un 10% de la población vive en este tipo de asentamientos (CEPAL,
2019). Haití es el país que muestra una mayor cantidad de población en estas condiciones,
siendo más del 70%. Le siguen Bolivia con más del 40%, y Ecuador, Guatemala, Perú y
Venezuela con más del 30%. Se estima que todos estos porcentajes han aumentado en los
últimos años.

Figura 2. Porcentaje de población urbana viviendo en asentamientos informales para algunos países de
Latinoamérica en el año 2014. Fuente: CEPAL, 2019.

Las consecuencias de los asentamientos informales en América Latina en la propagación del
covid-19 ya han sido vistas. Argentina cuenta con alrededor de 1.700 asentamientos
informales denominados villas, según el periódico La Nación. Más del 50% de los casos
confirmados en la capital del país se encuentran en dichos asentamientos. Un caso puntual es
el de la Villa Azul, al sur de la capital. Según el mismo periódico, allí viven más de 3.000
personas y ya hay cientos de casos sospechosos y más de 80 casos positivos confirmados.
En Perú se ha evidenciado un gran aumento de contagios en los diferentes asentamientos
humanos del país. Según el periódico Gestión, en el distrito San Juan de Lurigancho se han
registrado más de 960 casos positivos y en el distrito San Martín de Porres, más de 750.
En Ecuador, más de 2,8 millones de personas viven en asentamientos informales. De acuerdo
al periódico Primicias, particularmente en la ciudad de Guayaquil, más del 31% de la población

habita en este tipo de asentamientos. Esta ciudad ha sido el epicentro de coronavirus en
Ecuador, donde se registraron casi 15.000 casos y más de 1.500 fallecidos.
Según el periódico The Guardian, en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, habitan unos 6,7
millones de personas, dentro de las cuales el 20% vive en asentamientos informales
denominados favelas. De acuerdo al periódico O Globo, el virus ya llegó a más del 90% de los
92 municipios de Río de Janeiro. La favela Rocinha, la más grande de este país, que cuenta con
más de 100.000 habitantes fue una de las primeras y más afectadas de la ciudad. Muchos
turistas incluyen en sus itinerarios a los asentamientos informales de Río de Janeiro, ya sea
mediante un avistamiento a la lejanía o como parte de diversos tours turísticos. La favela
Rocinha particularmente es una de las que recibe más visitas. En este aspecto, la Organización
Rio On Watch denuncia que hasta principios de marzo una gran cantidad de turistas
internacionales seguían entrando a visitar la favela. Se cree que esta pudo haber sido una de
las causas por las cuales el virus se esparció tan rápidamente en esta comunidad.
Por otro lado, en la ciudad brasileña de San Pablo se encuentra el distrito de Brasilândia, que
posee la segunda mayor cantidad de favelas del país. Este distrito ha sido notoriamente
afectado por el virus, teniendo la mayor cantidad de fallecidos de toda la ciudad. En general,
Brasil cuenta con más de 1.700.000 casos confirmados de coronavirus y más de 134.000
fallecidos. Es el país más afectado por el virus en Latinoamérica, y el segundo del mundo
después de Estados Unidos.
En conclusión, los asentamientos informales en América Latina constituyen un lugar ideal para
la propagación del covid-19. Allí vive una gran cantidad de población con infraestructura
limitada que no puede seguir las recomendaciones dictadas por la OMS y los gobiernos,
específicamente la de mantener distanciamiento físico. El hacinamiento es sólo una de las
tantas dificultades de índole social, económica y sanitaria que enfrentan estas poblaciones
vulnerables. Resulta evidente que la suma de todas estas problemáticas contribuye
directamente a la rápida propagación del virus en estos asentamientos.
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Desde el grupo de investigación BIOCOM-SC de la Universidad Politécnica de Catalunya por un lado
estamos en contacto con distintos grupos de investigación y oficinas gubernamentales para trabajar
conjuntamente en la predicción de la evolución de la pandemia COVID-19. Por otro lado, hacemos un
seguimiento de los medios de comunicación de 35 países africanos y 9 países latinoamericanos
complementados con entrevistas a especialistas en las zonas estudiadas.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
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Els assentaments informals a l’Àfrica Subsahariana
Els assentaments informals es defineixen segons el programa UN Habitat, com aquelles zones
residencials on s’han construït habitatges de manera irregular que no compleixen amb les
normes de planificació i construcció vigents. Per tant, els assentaments informals, són
intrínsecament part de l’economia informal d’un país ja que es troben fora de la regulació
governamental i conseqüentment no estan protegits ni controlats per aquest. En la majoria
dels casos, els assentaments informals tampoc disposen d’accés a serveis públics com l’aigua
potable, el sanejament, l’electricitat, el gas o la recollida de residus.
La manca d’accés a infraestructura bàsica, que sovint està motivada també per la gran
concentració d’habitatges i persones en un espai reduït, deriva en que els habitants dels
assentaments informals siguin més vulnerables a fenòmens naturals com les inundacions, la
calor extrema, així com a la propagació de malalties com la malària, la tuberculosis, i ara, la
covid-19. De la mateixa manera aquesta gran concentració de persones i la manca
d’infraestructures de sanejament deriven en una impossibilitat de complir les mesures
preventives per a la propagació del virus SARS-CoV-2 recomanades per l’Organització Mundial
de la Salut (OMS): mantenir un metre de distància entre persones i rentar-se les mans sovint
(OMS, 2020).
Per la pròpia naturalesa informal dels assentaments, és difícil estimar el seu número així com
els habitants que hi viuen. Tanmateix la Universitat de Chicago a través de la base de dades GIS
de codi obert d’OpenStreetMap porta a terme el projecte Million Neighbourhoods on localitza
les zones habitades que tenen més (blau) o menys (vermell) accés a infraestructures urbanes
com carrers i carreteres. D’aquesta manera estima que les àrees amb accés més limitat a
aquestes infraestructures són les que tenen una major densitat d’assentaments informals.
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Figura 1. Accés a infraestructures urbanes a l’Àfrica. Font: University of Chicago.

Les característiques urbanístiques i d’habitatge dels assentaments informals, així com la
població que hi viu, són contextualment molt diferents. A l’Àfrica Subsahariana, segons
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD, sigles en anglès) la
meitat de la població viu en assentaments informals (OECD, 2020). Aquests estan habitats per
ciutadans locals amb un nivell socioeconòmic baix, desplaçats interns o refugiats i sol·licitants
d’asil. Per exemple, segons el Centre de Monitoratge de Desplaçats Interns (IDMC, sigles en
anglès) la inestabilitat política de la República Democràtica del Congo ha generat un total de
5,5 milions de desplaçats interns al país des de 1990. Àdhuc, al nord-est de Nigèria degut a la
violència del grup jihadista Boko Haram i a les tensions existents entre diferents grups ètnics
actualment 2,5 milions de persones són desplaçades internes.
Per tant, durant els mesos de confinament els habitants dels assentaments informals per una
banda no han pogut complir les mesures de prevenció recomanades i per altre banda, tot i que
en graus molt diferents en funció del país i la situació legal de les persones al país, han vist com
la seva situació socioeconòmica es tornava cada vegada més vulnerable.
Per exemple a Gabon, a mitjans d’abril dies després d’imposar les mesures de confinament, els
habitants d’un dels barris d’assentaments informals de Libreville, la capital, van realitzar
diverses assentades en punts de control militar. Exigien al govern que les mesures d’assistència
acordades durant el confinament arribessin a tothom ja que molts no estan registrats a enlloc i
no tindrien doncs accés al suport esperat.
A Etiòpia, diferents migrats econòmics que viuen en assentaments informals expressen, a
través del diària kenyà Daily Nation, que se senten desprotegits i indefensos davant el virus per
que viuen aglutinats i comparteixen lavabos i dutxes entre molts. També estan espantats per
que donat el cas que s’infectessin, no tindrien els mitjans per tractar-se ja que molts es troben
en situació irregular al país.
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A Madagascar, el diari Midi Madagasikara denuncia la forta estigmatització que ha causat el
fet que el govern fes públiques les àrees on hi havia més casos covid-19. És el cas d’un barri
perifèric de la capital Antananarivo, format bàsicament per assentaments informals i on els
seus habitants denuncien que per ser d’aquest barri estant perdent la feina i els seus fills estan
sent expulsats temporalment de l’escola.
La República d’Uganda, després de Turquia i Pakistan, és el país que més refugiats acull del
món, 1,2 milions. Aquests viuen en camps de refugiats gestionats per l’ACNUR, com a refugiats
urbans a les ciutats i en assentaments informals (IOM, 2020). Degut al tancament de les
escoles al país, molts infants refugiats s’han quedat sense accés a l’educació ja que aquesta ha
passat a ser a través de la radio o el televisor i en molts casos no en disposen. A més a més,
aquests programes d’ensenyament s’emeten en la llengua majoritària de cada zona del país
(idiomes de la família Bantu, Nilòtic, Sudànic Central o Kuliak) el quals les persones refugiades
no coneixen i per tant no se’n poden beneficiar.
A la província de Dafur Occidental, a l’oest del Sudan, la Xarxa de Dafur Occidental per a la
Protecció de Dones Desplaçades realitza campanyes de sensibilització sobre mesures de
prevenció per a la propagació de la covid-19 en els assentaments informals de la regió. I és
que, la majoria d’aquests no tenen accés a la radio, el televisor o la internet i estan totalment
desinformats. La Xarxa també demana al govern regional que distribueixi aliments i kits
d’higiene per a una població que ja no pot sortir de l’assentament per realitzar treball informal
i no té els mitjans per complir les mesures de prevenció.
La composició i la situació dels assentaments informals de l’Àfrica Subsahariana és diversa i
variada. Tanmateix, l’alta densitat d’habitants, la manca d’infraestructura urbana i de
sanejament així com la irregularitat en la que es viu són factors comuns que dificulten el
compliment de les mesures de prevenció de la covid-19 i empitjoren les conseqüències
socioeconòmiques del confinament i la pandèmia.
Referències:
University of Chicago. Million Neighborhoods. 2020. Disponible:
https://miurban.uchicago.edu/2019/11/14/millionneighborhoodsmap/
Organització Mundial de la Salut (OMS). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. 2020.
Disponible: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD). Fighting COVID-19 in Africa’s
informal settlements. 2020. Disponible: https://oecd-development-matters.org/2020/06/05/fightingcovid-19-in-africas-informal-settlements/
International Organization of Migration. World Migration Report 2020. 2020. Disponible:
https://www.iom.int/wmr/
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
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La covid-19 ha afectat a algunes fronteres africanes, com?
Les fronteres són límits geogràfics d'entitats polítiques o jurisdiccions legals, tal i com governs,
estats sobirans, estats federats o altres entitats sub-nacionals que s’estableixen mitjançant
acords entre les entitats polítiques que controlen les zones limítrofes.
El concepte modern de frontera que utilitzem actualment, s’origina al segle XVI als actuals
territoris europeus. Aquestes separacions buscaven marcar les delimitacions externes i unificar
administrativament els territoris interns a les fronteres. Tanmateix, no va ser fins el període
entre guerres del segle XX que les fronteres van servir per aturar l’intercanvi de bens
econòmics i culturals entre els diferents països enfrontats.
El continent africà, amb 30.310.000 km2 de superfície, actualment disposa d’un total de 110
fronteres estatals i interestatals que s’estenen en un total de 83.500 km i que es remunten al
període colonial de finals del segle XIX i principis del segle XX. I és que durant un quart de
segle, entre 1885 i 1909, les grans potencies europees del moment (Anglaterra i França
principalment i en menor mesura Alemanya, Bèlgica, Portugal, Itàlia i Espanya) van traçar la
majoria de les fronteres avui en dia vigents al continent. Cal mencionar que abans del contacte
amb les potencies europees, les fronteres a l’Àfrica existien com a fenòmens socials que regien
les relacions entre les persones i les comunitats, però no sota un concepte europeu d’Estat
nació (Atalayar, 2020).
Després dels processos de independència, al 1964, tots els estats membres de la Organització
de la Unió Africana van decidir comprometre’s a perpetuar les fronteres tal i com estaven.
Tanmateix, l’existència d’aquestes fronteres provinents del colonialisme ha sigut i segueix sent
un del motius centrals de la inestabilitat i la violència intraestatal i interestatal del continent.
S’estima que des del 1964 el 57% de les disputes frontereres mundials han tingut lloc al
continent africà i que el 61% de la població africana ha patit conflictes armats (Atalayar, 2020).
Les fronteres africanes tanmateix també tenen un caràcter permeable a través de les quals la
població transita, migra, comercia o inclús organitza guerrilles. Per tant, les regions
transfrontereres són, en molts casos, zones on la població viu lleugerament al marge de
l’estructura dels estats i a qui la impermeabilització de les fronteres nacionals a causa de la
covid-19 ha afectat al seu modus vivendi. Aquest és el cas, per exemple, dels pastors nòmades
en zones fronteres entre l’oest d’Etiòpia i l’est de Sudan, el sud de Somàlia i el nord est de
Kenya o el nord de Tanzània amb el sud de Kenya. En aquesta darrera zona fronterera, a
Tanzània, també s’hi troben poblacions sedentàries Massai que normalment venen el seu
bestiar a Kenya i que actualment veuen la seva activitat econòmica en perill.

Núria Pedrós Barnils
En aquest informe descrivim diverses conseqüències derivades del tancament de fronteres
nacionals per a controlar la transmissió de la covid-19. El següent mapa mostra les fronteres
estatals de les quals parlem en aquest article.

Figura 1. Fronteres interestatals sobre les que parlem en aquest informe.

Els països de la Comunitat Est Africana (EAC, sigles en anglès), formada per Burundi, Kenya,
Rwanda, Sudan del Sud, Tanzània i Uganda tenen una forta activitat comercial entre ells. A
finals d’abril va sorgir una problemàtica entre els transportistes de camions dels diferents
països: inicialment el Ministeri de Salut d’Uganda, degut al alt nombre de casos positius de
covid-19 que els seus països veïns, Kenya i Tanzània, així com els transportistes d’aquests
països, reportaven va decidir executar una política pròpia. Aquesta consistia en que un cop els
camions arribessin a la frontera serien conduits per un transportista ugandès. L’Associació de
Transportistes de Kenya va denunciar que això augmentaria el preu i el temps de la càrrega i va
proposar que els transportistes fossin testejats a la frontera.
Durant les dues primeres setmanes de maig, es van fer tests a les fronteres de l’EAC. Durant
aquestes dues setmanes el Ministeri de Salut de Kenya va denegar l’entrada a 23 transportistes
de Tanzània perquè van donat positiu als tests realitzats a la frontera. També, el Ministeri de
Salut d’Uganda es va quedar sense suficients kits per testejar i això va provocar llargues cues
de fins a 65km en els diferents punts fronterers del país.
Després d’aquests incidents, els països de l’EAC van arribar a l’acord el 17 de maig que per
reduir la desconfiança en vers als transportistes, aquests serien testejats en el seu país

Núria Pedrós Barnils
d’origen per la corresponent companyia de transport i Ministeri de Salut i només realitzarien la
feina si el resultat del test fóra negatiu.
Les reaccions socials a aquest acord van ser molt positives. El sector hortofruticola de
Tanzània, va expressar al diari tanzà The Citizen que l’acord amb Kenya havia salvat al sector ja
que la paralització del transport dels seus productes l’estava posant en perill. I és que el sector
exporta anualment fruita, hortalisses i flors amb valor de 500 milions de dòlars a Kenya i
contracta a 4 milions de tanzans, la majoria joves i dones.
Tanmateix, durant el mes de juny encara no es podien palpar millores en la importació i
exportació interestatal de béns, sobretot a Kenya i Rwanda respecte els transportistes de
Tanzània a qui encara denegaven l’entrada per no confiar en les seves certificacions nacionals
negatives de covid-19.
Tot i les prohibicions estatals de moviment humà transfronterer al continent, hi ha hagut
diversos casos reportats de persones creuant fronteres. Diversos ugandesos del sud del país i
malawians del nord-est del país creuaven a Tanzània per comprar menjar i begudes. També al
sud de la República de Guinea, segons denuncia el diari Guinee News, existeix una regió
fronterera amb Costa D’Ivori i Libèria on des del principi de la quarantena els habitants dels
dos països veïns, han estat creuant la frontera i comprant menjar al mercat de Guinea que és
més econòmic.
El president d’Etiòpia, conscient de la dependència d’importacions marítimes que arriben al
país a través de Djibouti, està construint des de principis de juny en un punt fronterer entre els
dos països una instal·lació per a testejar i aïllar, si fos necessari, als transportistes de camions
que van i venen de Djibouti.
Madagascar, des del començament de la pandèmia ha decidit reforçar les fronteres marítimes
al nord-oest del país ja que és la zona on arriben més embarcacions externes, especialment de
Comores i Mayotte. Àdhuc, el país ha creat fronteres intraestatals controlades militarment i
definides a partir de la incidència regional de covid-19. L’objectiu és evitar moviments
migratoris dins del país des de les zones amb una major incidència a les zones amb menor
incidència. Tanmateix hi ha hagut desplaçats interns que fugint de àrees amb alta incidència
han emprès rutes perilloses a través de muntanyes i rius per a evitar els controls militars.
Al nord de Namíbia, hi ha escoles en les que normalment assistien alumnes angolesos. A
principis de juny, després del re-obriment dels darrers cursos dels centres educatius, molts
estudiants angolesos van creuar la frontera amb Namíbia per tal de poder assistir a les classes.
La policia local namibiana els va localitzar i els va posar en quarantena. Actualment els dos
governs estan creant una estratègia per a que els estudiants puguin atendre a les classes sense
que el seu desplaçament posi en risc de transmissió de covid-19 a les comunitats locals.
També a Namíbia, degut a les restriccions d’exportacions de material mèdic des de Sud Àfrica,
molts centres mèdics i farmàcies denuncien al diari The Namibian que es troben amb una gran
manca de subministrament mèdic. Aquesta manca està afectant als malalts hospitalitzats així
com als malalts crònics de diabetis o hipertensió.
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Finalment, durant el mes de maig tan Senegal com Mauritània van reforçar els seus controls
fronterers en punts estratègics d’entrada i sortida de persones i bens materials. D’aquesta
manera evitaven que per una banda entressin persones al país i per altre banda que s’importés
o s’exportés béns de manera irregular.
En conclusió, per tal de controlar la transmissió de la covid-19, diverses fronteres africanes
s’han impermeabilitzat i militaritzat. Això ha tingut efectes a nivell local com en comunitats
transfrontereres o persones que compren o van a l’escola a l’altre banda de la frontera, així
com a nivell nacional amb la interrupció d’importacions i exportacions de bens.
Referències:
Atalayar. Las fronteras de África. 2020. Disponible: https://atalayar.com/content/las-fronteras-de%C3%A1frica
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
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Necesidades y retos en la reapertura de los centros educativos
El cierre de las instituciones educativas es una de las medidas de prevención para la covid-19
puesta en práctica en todo el mundo. Según la UNESCO (2020), desde la última mitad del mes
de marzo hasta casi la primera mitad del mes de abril, ningún país del mundo tenía la totalidad
de sus escuelas abiertas. La mayoría tenía sus escuelas cerradas, mientras que en algunos
países como Australia, Estados Unidos, Japón, Rusia, Islandia y Suecia la clausura de los centros
educativos se mantuvo localizada, como se muestra en la Figura 1. Por su parte, Turquía,
Tayikistán, Bielorrusia y Nicaragua fueron los primeros países del mundo en abrir
completamente sus escuelas, a partir del 10 de abril.

Figura 1. Situación mundial al 10 de abril sobre el cierre de los centros educativos. Fuente: UNESCO, 2020.

En la Figura 2 se muestra que hasta el 3 de agosto, la fecha con los datos más recientes, la
mayoría de los países mantenían sus centros educativos total o parcialmente cerrados. Dichos
cierres están vigentes en casi todos los casos desde hace más de cuatro meses.

Figura 2. Situación mundial al 3 de agosto sobre el cierre de los centros educativos. Fuente: UNESCO, 2020.

Según un informe de UNICEF (2020) junto a otros organismos internacionales, la situación del
cierre de los establecimientos educativos es especialmente preocupante. Por un lado, porque
puede afectar la capacidad de aprendizaje de los niños y generarles estrés y ansiedad. Por el
otro, porque aumenta el riesgo de embarazo en la adolescencia, matrimonio infantil y
situaciones de violencia. También, se interrumpen servicios brindados por las escuelas como
alimentación escolar, vacunación y servicios de psicopedagogía. Los niños marginados
económicamente son los que sufren en mayor medida estas problemáticas y cuanto más
tiempo pasan sin asistir a la escuela, más difícil es su reincorporación. Dicho informe afirma
asimismo que la reapertura de los centros educativos debe realizarse en condiciones de
seguridad para garantizar la protección de los alumnos y sus familias y de todo el personal
docente y no docente así como en concordancia con la respuesta general de cada país a la
covid-19.
En un informe del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) se enumeran una serie de
estrategias para la reapertura segura de las escuelas. En rasgos generales, estas comprenden:
asegurar el distanciamiento físico; mantener las escuelas limpias y desinfectadas; asegurar que
los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables en la escuela; y asegurar acceso a
lavamanos. Esta última estrategia requiere contar con un suministro continuo de agua potable
y de calidad. Como ya se ha mencionado en los Informes N° 12 y N° 13, el acceso al agua
potable no está asegurado en todos los países de África y América Latina (BIOCOMSC, 2020a)
(BIOCOMSC, 2020b). Por otro lado, para posibilitar el distanciamiento físico, la reapertura de
escuelas debería darse de manera paulatina, con horarios de llegada y salida escalonados,
ampliando la distancia entre pupitres, y evitando la aglomeración de alumnos. Esto es
especialmente difícil en algunas instituciones donde aulas pequeñas albergan una gran
cantidad de alumnos, algo muy común a lo largo del continente africano. Además, para
mantener las escuelas limpias y desinfectadas haría falta contar con un número mayor de
productos y personal de limpieza. Esto requiere una gran inversión monetaria que no todos los
centros educativos pueden realizar, a menos que cuenten con ayudas estatales (BID, 2020).
Como se ha mencionado anteriormente, algunos países ya han reabierto sus centros
educativos parcial o totalmente. Un ejemplo es el caso de Sudáfrica, que realizó una
reapertura el 8 de junio en la que priorizó el aprendizaje de los niños y adolescentes y su
futuro académico sobre las condiciones de sus instituciones, según el periódico African News.
Se ha alertado que muchos de estos establecimientos no cuentan con agua potable,
especialmente aquellos que se encuentran en las zonas rurales, imposibilitando el lavado de
manos. Luego de un aumento de casos, el 27 de julio el gobierno decidió cerrar las escuelas
públicas hasta el 24 de agosto y extender el calendario escolar.
Otros países africanos cuentan también con clases presenciales. Entre ellos Costa de Marfil,
que fue uno de los primeros países de este continente en retomar las clases el 25 de mayo,
según el periódico Daily News. Por otro lado Tanzania, que no tuvo nunca cuarentena
obligatoria y comenzó la reapertura escalonada el 1 de junio priorizando el lavado de manos,
el distanciamiento físico y el uso de mascarillas en sus aulas. Níger también reabrió sus
escuelas el 1 de junio, según el periódico Le Sahel, a pesar de que las mismas no habían
recibido aún los dispositivos para el lavado de manos. Se puso énfasis en el distanciamiento

físico y en la tarea de concienciación docente, quienes cada día antes de comenzar las clases se
toman un tiempo para explicar la importancia de las medidas de prevención.
A pesar de ser uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia, en Ecuador
las escuelas nunca cerraron completamente en las ciudades, pero sí en las zonas rurales. Según
el periódico Primicias, la reapertura de dichos centros educativos comenzó el 15 de julio, con
asistencia optativa. Un país de Latinoamérica que nunca cerró sus escuelas públicas fue
Nicaragua, cuenta el periódico La Prensa. La prioridad en este país fue el aprendizaje y la
sociabilización de los niños y adolescentes. A pesar de poseer un protocolo que contempla
lavarse las manos, mantener una distancia no menor a 1 metro entre los pupitres y evitar
aglomeraciones de alumnos, se ha alertado que no siempre se cumplen estas medidas
preventivas.
Un ejemplo exitoso de regreso a clases es el caso de Uruguay, que comenzó la reapertura
escalonada el 1 de junio y la concluyó el 29 de junio. Según el periódico Infobae, dicho país no
tuvo nunca cuarentena obligatoria sino que apeló a la responsabilidad de la población. Lo
mismo ocurre con la vuelta a clases, que es voluntaria y ya cuenta con más de 250.000
alumnos reincorporados. La reapertura se realizó bajo un estricto protocolo elaborado por la
Administración Nacional de Educación Pública, que establece las modalidades de ingreso y
salida de los alumnos, las pautas de distanciamiento físico, un cuestionario sobre posibles
síntomas que deben responder los niños y adolescentes al entrar, así como el uso de
mascarillas y qué hacer en caso de que aparezca un caso positivo de covid-19 en un centro
educativo. La frecuencia semanal de clases fue establecida por cada centro educativo y debe
considerar únicamente dos días consecutivos con el mismo grupo. Los días miércoles se lleva a
cabo la limpieza e higienización de las instituciones.
En conclusión, el cierre de escuelas conlleva problemas no sólo porque la capacidad de
aprendizaje de los alumnos se ve afectada, sino porque las instituciones educativas son
espacios que brindan servicios esenciales como alimentación escolar y vacunación, y suelen ser
un lugar seguro y de resguardo para ellos. La reapertura de escuelas es necesaria y requiere
una planificación anticipada con políticas acordes al país en cuestión y a su plan de acción
contra la covid-19. Hay que tener en cuenta que no existe una única manera para llevar a cabo
dicha reapertura y que no todas las estrategias pueden aplicarse por igual en cualquier lugar.
Por lo tanto, algunas de ellas deberán ser más o menos flexibles según la región, los recursos
disponibles, la infraestructura, la situación económica de las instituciones, la posibilidad de
contar con ayudas estatales y, sobre todo, según las necesidades de los alumnos y el personal
educativo, para asegurar su salud y bienestar.

Referencias:
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Drets humans en temps de covid-19: la llibertat d’expressió i la violència policial
Els drets humans són principis o normes associades a cada ser humà pel simple fet de ser
humà indiferentment de la seva condició social, nacionalitat, ètnia, lloc de residència, edat o
de gènere i que serveixen com a base ètica i moral d’actuació per a una societat. Els drets
humans estan protegits legalment per 18 tractats internacionals, que desenvolupen i engloben
alguns dels 33 articles definits en la pionera Declaració Universal dels Drets Humans. Aquests
tractats són per exemple: la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de
Discriminació Racial del 1965 (CERD, sigles en anglès), la Convenció contra la tortura i altres
tractes o penes cruels, inhumanes o degradants del 1984 (CAT sigles en anglès) o la Convenció
internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades del
2006 (CED, sigles en anglès).
Tots els països o Estats han ratificat almenys un d’aquests 18 tractats internacionals, i el 80%
n’han ratificat quatre o més. El següent mapa mostra quants tractats ha ratificat cada país
(OHCHR, 2020).

Figura 1. Ratificacions dels 18 Tractats Internacionals sobre els Drets Humans (OCHCR, 2020).
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Aquest informe pretén mostrar diferents situacions descrites en diaris locals de països africans
i llatinoamericans així com a través de ONGs i comitès internacionals que han sorgit o s’han
accentuat arrel de les mesures de confinament aplicades per cada país i que han vulnerat els
tractats prèviament anomenats així com els següents articles de la Declaració Universal dels
Drets Humans1:
•
•
•
•
•
•

Article 2. Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat jurídica.
Article 5. Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o
degradants, ni se li podrà ocasionar dany físic, psíquic o moral.
Article 6. Ningú no pot ser molestat arbitràriament en la seva vida privada, familiar,
domicili o correspondència, ni sofrir atacs a la seva honra o reputació.
Article 9. Ningú no podrà ser arbitràriament ni detingut, ni pres ni desterrat.
Article 12. Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i expressió d'idees.
Article 13. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífica.

Les conjuntures descrites estan doncs relacionades amb la llibertat d’expressió, la violència
policial o la desaparició de persones.
A Etiòpia, la falta de llibertat d’expressió al país s’ha vist clarament accentuada des de
l’arribada de la covid-19 a la regió. Durant la darrera dècada, diverses organitzacions com
Human Rights Watch o Amnistia Internacional, han documentat i denunciat àmpliament l’ús
per part del govern de la legislació nacional per a coartar les llibertats d’expressió i de
dissidència política dels seus ciutadans, específicament dels membres de l’oposició, periodistes
i activistes.
El Primer Ministre actual, Abiy Ahmed Ali, l’any 2018 va derogar alguna d’aquestes lleis, va
obrir el panorama de mitjans de comunicació al país i va alliberar a periodistes i blocaires de la
presó (el que el va portar l’any 2019 a guanyar el Premi Nobel de la Pau). Tanmateix, des de
l’arribada de la covid-19 hi ha hagut un retrocés en aquestes llibertats guanyades per part del
govern.
Sota argumentació de protegir a la població de la desinformació i l’agitació social, el Primer
Ministre va crear una llei el 23 de març que permet a l’Estat empresonar i multar a aquelles
persones que publiquin a les seves xarxes socials o a mitjans de comunicació informació
considerada falsa. Tanmateix, tal i com periodistes i activistes denuncien, la definició de
informació falsa o que es pugui considerar delictiva és indefinida i deixa massa espai a la
interpretació subjectiva de les autoritats. A més a més, el 8 d’abril es va declarar al país cinc
mesos d’estat d’alarma on es van prendre mesures com la prohibició de reunions de més de
quatre persones o la desautorització de publicar qualsevol informació relacionada amb la
covid-19 que pugui causar terror i angoixa innecessària a la població. Ambdues accions, la nova
llei i les mesures que acompanyen l’estat d’alarma han derivat en l’arrest de diferents
periodistes i activistes al país.

1

Hi ha altres drets humans que també han estat violats i que no són mencionats en aquest informe. Això
és degut a que ens hem focalitzat només amb aquells que estan relacionats amb la llibertat d’expressió i
la violència policial.
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Tal i com l’associació Human Rights Watch apel·la, en matèria de drets humans tota mesura
adoptada per protegir una població durant una pandèmia que limiti els seus drets i llibertats
ha de ser legal, necessària i proporcionada. En el cas de restriccions de llibertat d'expressió per
motius de salut pública, aquestes no poden posar en perill el dret a expressar-se lliurement.
Tanmateix tan a Etiòpia com als països que descrivim a continuació, aquests principi no ha
estat respectat.
A l’illa de la República de Maurici, tal i com informa el diari Le Mauricien, la policia ha dut a
terme detencions d’usuaris d’internet que han publicat contingut a les seves xarxes socials on
criticaven i se n’enreien de l’actual president. Més endavant, a causa de les restriccions de
moviment imposades per la covid-19, aquests detinguts no han pogut ser visitats pels seus
advocats o els advocats han estat multats per visitar-los.
Al Níger, el periodista i defensor dels drets humans Mamane Kaka Touda va ser arrestat a
principis de març per publicar en les seves xarxes socials sobre l’existència d’un cas sospitós de
covid-19. El govern va negar aquesta sospita i va empresonar l’activista que a dia d’avui encara
es troba a la presó.
Al Sudan, el diari Sudan News Gazette reporta que dos periodistes van ser amenaçats i
assetjats per la policia local durant tres dies per publicar que l’estat de salut de la ciutat d’AlFashir, a l’oest del país, s’estava deteriorant i que el número de casos positius de covid-19
estava augmentant.
A Uganda, el diari Daily Monitor té constància que fins a mitjans de juliol la policia ha disparat i
matat almenys a 11 persones mentre es desplaçaven pel carrer. Aquestes accions s’han
realitzat sota la justificació de fer complir les directrius per a la prevenció de la transmissió de
covid-19 entre la població. El mateix diari menciona que la policia ha entrat i assaltat cases on
sospitaven que algun habitant havia incomplert les normatives imposades per l’estat i que en
algun cas aquests assalts han acabat amb violència i mort de civils.
Human Rights Watch ha publicat un informe on descriu diferents escenes de violència policial
que han ocorregut des del començament de l’estat d’alarma a Guinea Conakry. De la mateixa
manera que a Uganda, sota la justificació del l’estat d’alarma, la policia ha exercit violència
desmesurada envers la població. A més a més, els habitants que no porten mascareta en
espais públics són multats amb una quantitat equivalent a 2,64 € que la policia cobra a nivell
individual i no registra enlloc, de manera que els darrers mesos l’única preocupació d’aquesta
ha estat multar a la població i embutxacar-se els diners. Finalment, l’informe declara que la
prohibició de reunions multitudinàries no permet que s’organitzin protestes públiques envers
el govern ni assemblees, el que limita la llibertat de reunió i d’opinió de la població (HRW,
2020).
La Comissió pels Drets Humans, ha demanat al govern de zambià que respecti els drets humans
així com la seva pròpia constitució durant els mesos en que les directrius sobre la prevenció de
la propagació del covid-19 estan actives. Aquesta crida sorgeix a partir de la gran quantitat de
denuncies a policies que han exercit violència física sobre persones sospitoses d’incomplir amb
les
mencionades
directrius.
Segons
aquestes
directrius,
les
persones

Núria Pedrós Barnils

Finançat per:

sospitoses d’incomplir-les seran jutjades per la justícia del país i en funció del grau
d’incompliment hauran de pagar una multa o anar a la presó. Tanmateix, en cap moment el
cos policial té les competències per agredir físicament als sospitosos.
Anant cap a l’Amèrica Llatina, a Mèxic el Comitè per a la Protecció de Periodistes denuncia que
des del començament de l’estat d’alarma han augmentat els casos de violència per part de
civils i la policia en contra reporteres en el moment de cobrir noticies relacionades amb la
covid-19. Aquestes agressions no han estat castigades per part del poder judicial entre d’altres
raons perquè aquest està inactiu. El mateix Comitè denuncia que els periodistes es troben
sanitàriament desprotegits alhora de fer la seva feina posant-se en risc de contagi.
Conseqüentment, demanen que es generin protocols i polítiques públiques que protegeixin
l’acte de recollir i transmetre informació a la ciutadania.
A l’Argentina a finals d’abril un jove de 22 anys, Facundo Astudillo Castro, va ser detingut per la
policia per no respectar les mesures de quarantena nacionals i a dia d’avui, tal i com Amnistia
Internacional denuncia, encara està desaparegut.
Al Brasil el 5 de juny, el president Jair Bolsonaro va ordenar deixar de publicar les dades de
casos i morts acumulades per covid-19 (pretenia publicar només els nous casos i morts diaris) i
va eliminar les dades històriques de les pàgines oficials del país. La reacció per part de la
comunitat mèdica va ser contundent, acusant al president de totalitarista i reclamant un
comptatge transparent per tal de distribuir recursos i fer front eficaçment a la pandèmia. Tres
dies després, el Tribunal Suprem va dictaminar que el govern tenia la obligació de publicar el
número de casos i morts acumulades així com desglossar-les per estat. Des de llavors les
secretaries de salut dels governs federals també van decidir unir-se i publicar conjuntament les
dades per a que la població i els mitjans de comunicació hi tinguin accés complet.
En conclusió, les mesures restrictives de moviment i associació preses per tal d’evitar la
propagació de la covid-19 no poden ser utilitzades com a pretext per a violar els drets humans
ni les llibertats democràtiques. Aquestes mesures han de ser doncs temporals, justificades,
proporcionals i necessàries en funció de la situació de cada país, sempre respectant la vida i la
integritat dels sers humans.
Referències:
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Ratification of 18 International Human
Rights Treaties. 2020. Disponible: https://indicators.ohchr.org/
Human Right Watch (HRW). Guinea: Respecting Rights Key Amid Covid-19. 2020. Disponible:
https://www.hrw.org/news/2020/04/29/guinea-respecting-rights-key-amid-covid-19-0
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
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Els drets polítics col·lectius durant la pandèmia
A l’inici de la pandèmia, molts Estats van declarar l’estat d’alarma o estat d’emergència al país.
Aquesta mesura ha implicat diferents restriccions com per exemple el tancament d’òrgans
governamentals com el Parlament, les Corts o els Tribunals de Justícia o l’enrederament
d’eleccions.
En aquest informe presentem diferents situacions que han sorgit o s’han accentuat durant la
pandèmia i que han transgredit el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 (CCPR,
sigles en anglès). Conseqüentment, també els drets polítics i civils de la població, que són drets
col·lectius i que s’engloben dins la tercera generació de drets humans, també han estat
vulnerats.
A finals de maig, el president d’Uganda Kaguta Musevini va expressar que les eleccions
previstes pel 2021 només tindrien lloc si no significaven un problema de salut pública per a la
població i que depenien doncs de les decisions del Ministeri de Salut. Tanmateix, els partits de
l’oposició van protestar al·legant que el país pateix altres malalties, com per exemple la
malària, i que això mai ha implicat posposar eleccions. També, la oposició reclamava que per
post-posar eleccions s’hauria de declarar prèviament l’estat d’emergència. El país encara no
havia fet perquè el número oficials de casos actius de covid-19 era de tres centenars i cap mort
(Ministry of Health Uganda, 2020).
Finalment, a mitjans de juny el govern va decidir que les eleccions tindrien llocs entre el gener i
el febrer del 2021, i que per tal d’evitar la propagació del virus la campanya electoral es duria a
terme digitalment, és a dir, a través de xarxes socials, televisió i ràdio. Aquesta decisió també
ha despertat crítiques sobre la capacitat d’arribar a tothom i per tant de respectar els drets
polítics de la població. Les crítiques es justifiquen en que només el 80% de les llars tenen accés
a la radio o al televisor. A més a més, no tots els candidats tenen les mateixes oportunitats
d’aparèixer a qualsevol ràdio o televisor per tal de fer difusió del seu programa. El Cap de la
Delegació de la Unió Europea també va anunciar que degut a les restriccions de moviment
internacional no es desplegaran observadors electorals durant les eleccions.
Tanmateix, els països veïns d’Uganda Burundi i Malawi, han celebrat eleccions durant els
mesos de pandèmia. En el cas de Malawi, els casos detectats i les morts per covid-19 han
augmentat considerablement, com es pot veure en el següent gràfic, des que es van celebrar
les campanyes electorals al mes de maig. Aquestes impliquen grans concertacions de població
que no van respectar el distanciament físic.
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Gràfic 1. Evolució de la pandèmia covid-19 a Malawi. Gràfica auto produïda. Font: ECDC, 2020

A Namíbia, a través d’una carta al diari The Namibian, un lector es queixa sobre la paralització
dels òrgans legislatius des del començament de l’estat d’alarma. Menciona, que a causa de les
mesures de prevenció de transmissió de la covid-19 hi ha ministeris i comitès inactius, quan la
seva responsabilitat política i social hauria de ser estar actius i que això perjudica el bon
funcionament de la societat i per tant no respecta els drets polítics i civils d’aquesta.
A Guinea Conakry, el 22 de març es va celebrar un referèndum per a aprovar la nova
Constitució del país. Aquesta, precedia la Constitució fins llavors vigent que es va aprovar el
2010 quan l’actual president va prendre el poder i va deixar enrere un país militaritzat.
Tanmateix, des del moment de la primera proposta a l’octubre del 2019, part de la població es
va posicionar en contra creant el moviment del Front Nacional per a la Defensa de la
Constitució (FNDC) que protesta a través de manifestacions. Aquest moviment, així com
diferents actors en contra de la nova Constitució, defensaven que el document donava més
poder a l’òrgan executiu a expenses del parlament, és a dir, per exemple, en cas de desacord
entre l’Assemblea Nacional i el President de la República, aquest podria dissoldre la primera
sense consulta prèvia al President de l’Assemblea. La nova Constitució també permet allargar
els mandats electorals més de dues legislacions (fins llavors el límit temporal), el que permetria
a l’actual president seguir al poder un mandat més. Degut a l’estat d’emergència i a les
mesures de distanciament físiques aplicades pel govern, les manifestacions en contra la nova
Constitució i la celebració del referèndum es van prohibir. A més a més, el govern, segons el
mateix FNDC i l’Observatori de Drets Humans (HRW, sigles en anglès), ha aprofitat aquestes
mesures per actuar amb violència, detenir i empresonar (encara més del que ho feia
prèviament) a membres del FNDC. Finalment, els comicis es van celebrar i el referèndum es va
aprovar, però no sense controvèrsia: trenta persones van resultar mortes i va haver-hi més
d’un centenar de ferits. Àdhuc, segons el Col·legi d’Advocats de Guinea, el document
posteriorment presentat a l’òrgan legislatiu tenia 157 articles modificats respecte la versió
votada al referèndum.
A Mali, a finals de març i mitjans d’abril es van celebrar eleccions parlamentàries que
inicialment estaven previstes al novembre del 2018 però s’havien posposat diverses vegades.
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Segons la Coalició per a l’Observació Ciutadana de les Eleccions a Mali (COCEM) les votacions
van anar acompanyades de segrestos incloent líders de partits opositors, saquejos a col·legis
electorals i un atac bomba mortal en una carretera. Segons la mateixa Coalició, els comptatge
dels vots no van poder ser corroborat per cap institució independent i denuncien que hi va
haver frau amb els resultats. Des de llavors, diversos grups polítics i civils opositors s’han estat
manifestant en contra del govern, acusant-lo de mala gestió. El 18 d’agost, va haver un cop
d’estat per part de les forces armades del país que van obligar al president a dimitir i a
dissoldre el govern i el parlament. Actualment, els militars han creat el Comitè Nacional per a
la Salvació del Poble amb el que pretenen tornar a celebrar eleccions en un termini raonable
de temps i restablir l’estabilitat.
Al Senegal, tan govern com oposició veuen difícil poder celebrar les eleccions locals a finals de
març del 2021 ja que necessitarien 8 mesos per poder fer tots els preparatius pre-electorals.
En canvi, a Tanzània celebraran eleccions generals a mitjans d’octubre i actualment es troben
enmig de la campanya electoral on no s’observa cap distanciament social ni mascaretes. Cal
destacar, que el president del país, Joseph Magufuli, a principis de juny va declarar el país lliure
de casos de covid-19 gràcies a pregàries de cristians i musulmans a Deu.
A la Illa de Maurici, el Parlament i l’Assemblea Nacional no han estat convocats durant moltes
setmanes i s’ha posposat la resolució de diverses causes obertes sense anunciar una data de
represa. El diari Le Mauricien denuncia doncs que la democràcia i els drets polítics de la
població estan en espera i que el govern hauria de fer ús de les tecnologies disponibles per a
professar i permetre als diputats exercir les seves obligacions polítiques.
De fet, des de principis de juny la Cort Africana de Drets Humans i dels Pobles (AfCHPR, sigles
en anglès) ha continuat amb les seves activitats judicials a distància, segons ells, donant
exemple de treball durant la pandèmia als diferents poders judicials dels països africans.
Pel que fan els països llatinoamericans, i tal i com reflexiona el diari The New York Times, la
crisis política i econòmica que la pandèmia està implicant, provoca un augment de la corrupció
i d’abusos contra els drets humans, especialment en els països on la transparència
governamental així com els drets polítics eren ja prèviament qüestionables.
Per exemple, actualment hi ha 5 països llatinoamericans, Veneçuela, Nicaragua, Haití, Bolívia i
Guyana, on els seus governs no han estat escollits democràticament. Aquests, de diverses
maneres, han utilitzat el context de la pandèmia per disminuir les llibertats democràtiques de
la seva població. En el cas de Guyana el confinament no ha permès a la població sortir a
manifestar-se en contra el fet que el govern actual tot i haver perdut les darreres eleccions
segueixi al poder. A Bolívia, el actual govern provisional ha utilitzat la pandèmia per a posposar
les eleccions previstes pel mes de maig a l’octubre sense consultar altres membres del
Parlament qui reclamen dur a terme les eleccions al mes de setembre. A més a més, ha
recorregut a l’ajuda d’emergència per a reforçar la seva pròpia campanya electoral i ha
amenaçat prohibir al principal candidat de la oposició a presentar-se a les eleccions.
Les illes de Sant Kitts i Nevis van celebrar eleccions generals el 5 de juny. Tanmateix, els mesos
anteriors durant les campanyes electorals la població es trobava sota mesures de confinament,
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de manera que l'oposició no podia reunir-se amb els votants i desenvolupar la seva campanya
electoral. El govern tampoc van permetre als observadors internacionals viatjar al país i
observar el procés electoral.
No obstant, en el cas de la República Dominicana i Surinam es van poder celebrar eleccions
durant la pandèmia. En ambdós casos el partit polític que en aquell moment estava presidint
va perdre les eleccions i va entrar un nou partit al poder. També a Equador, seguint el
calendari previst i tot i la queixa de diversos partits polítics, durant a terme les eleccions
general al febrer del 2021 i ja han fet els comicis interns per decidir els representats de cada
partit polític.
A Mèxic, el Institut Nacional Electoral ha advertit que és il·legal i antidemocràtic que el govern
utilitzi la pandèmia com a pretext per a lucrar-se políticament així com utilitzar recursos
públics i programes socials per fins electorals. Segons el mateix Institut, diversos governs locals
al fer entrega d’aliments i articles d’higiene a la població necessitada, han deixat una fotografia
i el nom del polític a càrrec del govern local. Fins i tot, han demanat als beneficiaris que
agraeixin la donació a través de les xarxes socials del partit polític al poder.
En conclusió, diversos governs han utilitzat el context de la pandèmia per a vulnerar els drets
polítics de la seva població, sobretot aquells que ja els estaven vulnerant anteriorment. Altres
governs l’han utilitzat aquest context per auto promocionar-se. Tanmateix, també hi ha
administracions que han respectat les seves institucions i tot tenint en compte les
conseqüències sanitàries de la pandèmia han actuat en acord als seus drets i obligacions.

Referències:
Ministry of Health of Uganda. Covid-19 response. 2020. Disponible: https://covid19.gou.go.ug/
European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 situation update worldwide, as of 1
September 2020. 2020. Disponible: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019ncov-cases
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19
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Cómo está afectando la pandemia a la economía de las mujeres
La crisis asociada a la pandemia ha afectado fuertemente los sistemas de salud, la educación y
la economía de todo el mundo. Estas consecuencias han permitido poner de manifiesto las
desigualdades estructurales de todos los ámbitos de nuestra sociedad, especialmente las
desigualdades asociadas al género.
Una desigualdad que se pone de manifiesto en dicho informe es aquella relacionada al empleo
informal. En este aspecto, si bien a nivel mundial la proporción de hombres que poseen este
tipo de trabajo es mayor al de las mujeres, dicha tendencia es la opuesta en ciertas regiones.
Como se muestra en la Figura 1, tanto en África subsahariana como en Asia meridional y América
Latina y el Caribe, el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector informal es mayor que el
de los hombres (ONU Mujeres, 2020).

Figura 1. Proporción de hombres y mujeres con empleos informales: a nivel mundial; y a nivel regional en África
subsahariana, Asia meridional y América Latina y el Caribe. Fuente: ONU Mujeres, 2020.

Se estima que estas cifras se han elevado recientemente producto del cierre de instituciones
educativas. Dicho cierre dejó sin clases a 1.520 millones de niños, niñas y jóvenes, lo que
representa al 89% de la población estudiantil mundial. Consecuentemente, la carga de trabajos
domésticos que recaen sobre todo en mujeres como el cuidado de niños y ancianos u otro tipo
de trabajos no remunerados, ha aumentado. Según el mismo informe, antes de la pandemia las
mujeres ya realizaban el triple de trabajo doméstico y asistencial sin remuneración que los
hombres (ONU Mujeres, 2020).

Estos tipos de empleos sin remuneración son reconocidos desde hace tiempo como impulsores
de desigualdades, especialmente desigualdades salariales. ONU Mujeres estima que 47 millones
de mujeres y niñas alrededor del mundo caerán por debajo de la línea de pobreza como
resultado de la pandemia, lo cual ampliará aún más la brecha de pobreza entre hombres y
mujeres (ONU Mujeres, 2020).
De acuerdo a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020),
las mujeres en situación de pobreza, migrantes y/o refugiadas son los grupos vulnerables que
más sufren las repercusiones de la pandemia. Por un lado, por el aumento del trabajo no
remunerado comentado anteriormente y la pérdida de ingresos si poseen empleos informales.
Y por el otro, porque las propias condiciones en las que habitan no les permiten muchas veces
llevar a cabo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como es el
caso de las medidas de distanciamiento físico. Algunas de estas condiciones, como la falta de
accesibilidad al agua y los asentamientos informales en África y América Latina, ya han sido
analizadas en profundidad en los informes nº 12, nº 13, nº 14 y nº 15 de esta misma serie
(BIOCOMSC, 2020). Las mujeres migrantes y refugiadas tienen además riesgos adicionales
puesto que la discriminación y la xenofobia suelen limitarlas al acceso de otros tipos empleos o
medios de sustento.
Finalmente, compete mencionar las brechas dentro del marco empresarial. Según el Banco
Mundial solo 1 de cada 3 empresas a nivel mundial tiene a una mujer entre sus principales
propietarios. En la Figura 2 pueden observarse este y otros datos en diferentes regiones del
mundo (Banco Mundial, 2020).

Figura 2. Porcentaje de pequeñas, medianas y grandes empresas con una mujer entre los principales propietarios a
nivel mundial y en diferentes regiones. Fuente: Banco Mundial, 2020.

Por otro lado, también a nivel mundial, los hombres tienen entre un 3 % y un 6 % más de
probabilidades de pedir préstamos y ahorrar para fines comerciales que las mujeres. Esto genera
una exclusión financiera, específicamente en aquellas mujeres que intentan conseguir capital
para iniciar o mantener un emprendimiento. Además, según este mismo organismo, las mujeres
emprendedoras cumplen una función muy importante en el desarrollo económico, pero
enfrentan muchas dificultades para financiar, mantener y hacer crecer un negocio (Banco
Mundial, 2020). Por lo tanto, el empoderamiento de las mujeres en relación a su capacidad
empresarial y la posibilidad de contar con financiación resultan factores esenciales para
conseguir el éxito de sus emprendimientos.
Las consecuencias de la pandemia ya se están viendo en diferentes países de América Latina y
África. En relación al trabajo informal, según el periódico Página12, hacia principios de junio solo

un 33% de las empleadas domésticas en Argentina había cobrado su salario durante la
cuarentena. Dentro de ese porcentaje, un tercio de las trabajadoras admitieron que se ven
obligadas a ir a trabajar igualmente pese a las restricciones del gobierno y que es por eso que
reciben su sueldo.
En Brasil ha habido muchas situaciones de abuso laboral hacia empleadas domésticas, según
explica el periódico O Globo. Una situación en particular es el hecho de que muchas de estas
trabajadoras han quedado en aislamiento dentro de las casas de sus empleadores. Esto hace
que sea más fácil que sus derechos se vean vulnerados, teniendo extensas jornadas laborales y
menos tiempo de descanso. Adicionalmente, la mayoría de estas trabajadoras no están
registradas oficialmente, lo que impide que puedan beneficiarse de las ayudas económicas
ofrecidas por el Estado. En Sudáfrica hay más de 1 millón de empleadas domésticas, según el
periódico News24. Muchas de ellas denuncian también que no están recibiendo sus salarios
durante la cuarentena. Más aún, el 79% de todas las trabajadoras domésticas en Sudáfrica no
están registradas y el 11% ni siquiera sabe si están registradas o no, lo que también hace
imposible que reciban ayudas estatales.
Por otro lado, en cuanto a las pérdidas de trabajo, según el periódico Midi Madagasikara, las
mujeres representan un 60% de los empleados del sector turístico en Madagascar. Se calcula
que unas 40.000 mujeres ya han perdido sus empleos dentro de este sector, producto de la crisis
de la pandemia. En México, de acuerdo al periódico La Jornada, se estima que 21 millones de
mujeres han quedado desempleadas en este periodo. Respecto a la brecha de género dentro
del empleo en México, según este mismo periódico, la participación laboral femenino en este
país es de un 45% contra la participación laboral masculina que es del 80%.
En cuanto a los emprendimientos liderados por mujeres, países como Costa de Marfil, la
República Democrática del Congo, Madagascar, Sudáfrica, Túnez y México, han reconocido que
es imprescindible brindar ayudas para que dichos emprendimientos puedan sobrevivir la crisis
de la pandemia. Por un lado, según el periódico News24, el Gobierno de Sudáfrica se ha puesto
el objetivo de garantizar que al menos el 40% de los bienes y servicios adquiridos por las
entidades públicas provengan de empresas con propietarias mujeres. En México, según el
periódico La Jornada, el Gobernador del municipio de Tultitlán entregó microcréditos a mujeres
emprendedoras con el fin de fortalecer la economía familiar y de reactivar el consumo local.
Finalmente, se ha visto en distintos países que grupos de mujeres se han organizado para
capacitar y poner en práctica la confección de mascarillas, ayudando a sacar provecho
económico de la demanda actual de este producto. Estos nuevos emprendimientos se llevan
actualmente a cabo en países como Costa de Marfil gracias a la asociación feminista Idées de
Paix según el periódico Linfodrome, y en Guinea con la ayuda de la organización Rio Tinto junto
a una ONG local, donde se ha capacitado a más de 60 mujeres de acuerdo al periódico Guinee
News. También en Ruanda, comenta el periódico The New Times, la ONG local Root Foundation
está brindando un curso de 3 meses a 14 madres sobre cómo utilizar máquinas de coser para
confeccionar ropas y mascarillas que pueden vender en el futuro, y sobre cómo manejar un
emprendimiento propio. Según el periódico La Prensa, un grupo de artesanas costureras de la
Península de Azuero en Panamá ha decidido confeccionar mascarillas para combatir la falta de
trabajo puesto que sus negocios se vieron paralizados.

En conclusión, en las regiones del Sur Global ya se ha hecho visible el gran impacto que las
problemáticas relacionadas con la pandemia están dejando sobre la economía de las mujeres.
En este periodo se ha producido un gran aumento en la cantidad de trabajos informales no
remunerados que son llevados a cabo por las mujeres del hogar, lo que acrecienta las
desigualdades económicas entre hombres y mujeres. Estas desigualdades afectan en mayor
medida a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza, que son migrantes y/o
refugiadas. Asimismo, muchas mujeres con trabajos informales remunerados se encuentran en
situación irregular, por lo que no han cobrado sus salarios durante la cuarentena, se han visto
en situaciones de abuso laboral, o han perdido sus empleos. Por otro lado, los Estados de
muchos países coinciden en que es fundamental apoyar los emprendimientos liderados por
mujeres, y muchos ya están brindando ciertas ayudas para ayudarles a progresar. Además,
muchas mujeres pudieron contar con capacitaciones en confección y venta de mascarillas,
producto indispensable y con alta demanda en este periodo. Resulta evidente que esta
diferencia en las consecuencias económicas entre hombres y mujeres debe ser contrarrestada,
en primer lugar, con un cambio cultural en la mirada social de los roles de género que cumplen
ambos grupos en el hogar. En segundo lugar, haciendo hincapié en el empoderamiento de
mujeres emprendedoras a través de organizaciones feministas, ayudas estatales y mayores
oportunidades financieras, todas estrategias clave para lograr la autonomía económica de las
mujeres. Y finalmente, con una pronta respuesta política para combatir la desigualdad
económica que involucre la perspectiva de género.
Referencias:
ONU Mujeres. Los Efectos del COVID-19 sobre las Mujeres y las Niñas. Mayo 2020. Disponible en:
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html
PNUD. Los Impactos Económicos del COVID-19 y las Desigualdades de Género. Recomendaciones y
Lineamientos de Políticas Públicas. Abril 2020. Disponible en:
https://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/UNDP-RBLACPNUD%20GENEROCOVID19%20%20ESPFINAL.pdf
Biología Computacional y Sistemas Biológicos. Cooperació Universitària per al Desenvolupament. 2020.
Disponible en: https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19/development-cooperation
Banco Mundial. Se Necesitan Estadísticas sobre las Mujeres Emprendedoras. Marzo 2020. Disponible en:
https://blogs.worldbank.org/es/datos/se-necesitan-estadisticas-sobre-las-mujeres-emprendedoras
Desde el grupo de investigación BIOCOM-SC de la Universidad Politécnica de Catalunya por un lado
estamos en contacto con distintos grupos de investigación y oficinas gubernamentales para trabajar
conjuntamente en la predicción de la evolución de la pandemia COVID-19. Por otro lado, hacemos un
seguimiento de los medios de comunicación de 35 países africanos y 9 países latinoamericanos
complementados con entrevistas a especialistas en las zonas estudiadas.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19

Núria Pedrós Barnils

Finançat per:

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud Global
Nº 21

4 d’octubre de 2020

Embarassos en adolescents i matrimonis infantils durant la pandèmia a l’Àfrica
El 29 de setembre, oficialment es comptabilitzava un milió de morts a causa de la covid-19.
Aquest número de morts és, sens dubte, esgarrifós. Però desgraciadament, és només una
petita part de totes les conseqüències a nivell de mortalitat i morbiditat que la pandèmia està
tenint arreu del món. Aquestes conseqüències són multidimensionals, a diferents nivells i
afecten més o menys en funció de les desigualtats pre-existents de cada individu. Són doncs
aquelles persones que es troben en les interseccions de diferents desigualtats com el gènere,
l’estatus socioeconòmic, l'ètnia, l'orientació sexual, l’edat o la regió geogràfica qui es veuen
més afectats.
En aquesta sèrie d’informes intentem fer ressò d’algunes d’aquestes conseqüències
(BIOCOMSC, 2020). Per exemple, la monopolització dels recursos econòmics i mèdics per a tan
sols una malaltia ha derivat en que moltes altres malalties transmissibles i no transmissibles
augmentin la seva incidència o empitjorin els casos ja existents. També, les condicions preexistents de discriminació de gènere s’han vist aguditzades, posant en perill la salut de milions
de dones i nenes. I és que, tal i com passa amb moments de crisis de tot tipus, han augmentat
els casos de violència de gènere, la incidència de malalties de transmissió sexual així com els
embarassos en adolescents i els matrimonis infantils.
Les Nacions Unides estimen que com a conseqüència de l’increment de la pobresa i l’atur per
la covid-19, 18 milions de dones estan perdent l’accés a mètodes anticonceptius. De fet, un
qüestionari recent de l’Organització Mundial de la Salut ha determinat que la planificació
familiar i els mètodes anticonceptius són dels serveis de salut més interromputs durant la
pandèmia, afectant 7 de cada 10 països al món (OMS, 2020). Al començament de la pandèmia
el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA, sigles en anglès) juntament amb diverses
universitats va modelitzar l’impacte potencial de la pandèmia en els serveis de planificació
familiar. Van determinar que 6 mesos d’impacte sever en els sistemes de salut en 114 països
amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) mig i baix, podria derivar en una falta
d’accés a mètodes anticonceptius per a 47 milions de dones que al seu torn derivaria en 7
milions d’embarassos no desitjats (UNFPA, 2020).
Àdhuc, en cas d’embaràs, la situació actual de monopolització dels serveis sanitaris no permet
una bona atenció a la salut prenatal i postnatal de les dones. Encara l’any 2017 segons l’ONU
Mujeres, 810 dones morien diàriament per causes evitables relacionades amb l’embaràs o el
part, essent el 94% d’aquestes morts en països amb un IDH baix o mig-baix (ONU Mujeres,
2020).
Més enllà de la situació d’escassetat que molts països han patit en quan anticonceptius i
serveis d’atenció a la salut prenatal i postnatal, les mesures de confinament preses i el
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tancament de les escoles han significat que moltes nenes es veiessin obligades a tornar a casa
dels seus pares, un lloc que no sempre és un espai segur. I és que, segons l’UNFPA durant
períodes de confinament la violència de gènere augmenta mundialment un 20%, el que
significa que després d’un confinament de 6 mesos hi haurien hagut 31 milions de casos
addicionals de violència de gènere (UNFPA, 2020).
A Sierra Leone tan bon punt la pandèmia va arribar al país, diferents ONGs com Save the
Children va posar en marxa un programa per donar menjar a nenes vulnerables que viuen en
assentaments informals en les zones més pobres del país. I, és que volen evitar l’augment en
embarassos d’adolescents que va tenir lloc durant la pandèmia de l’Ebola al 2014. Llavors, el
número d’embarassos en menors va augmentar el 65% respecte anys anteriors deixant a
14.000 nenes embarassades. La majoria d’aquestes nenes havien estat forçades a tenir sexe
transaccional a canvi de cobrir les seves necessitats bàsiques alimentaries.
A Uganda i a Kenya, experts i el respectius Ministres de Salut han fet ressò dels embarassos
d’adolescents que han derivat de la convivència de les nenes amb persones que han abusat
d’elles o han utilitzat les relacions sexuals com a moneda de canvi per a cobrir necessitats
bàsiques d’elles. En el cas d’Uganda, per minorar aquesta situació han creat un Comitè de
Protecció Infantil amb la col·laboració d’organismes internacionals com World Vision en àrees
amb una major incidència.
A Namíbia, el Ministre de Salut i Serveis Socials va demanar a la seva població que disminuís la
seva activitat sexual donada la manca d’aprovisionaments de mètodes anticonceptius que el
país estava patint a causa del tancament de fronteres. També va expressar la seva preocupació
envers a embarassos de noies adolescents que com a conseqüència tant del tancament de les
escoles i espais per a joves com de la necessitat econòmica s’aventurin en relacions sexuals no
segures.
Una altra conseqüència de les dificultats econòmiques en que moltes famílies es troben en
moments de crisi, tal i com informa Girls Not Brides, és l’augment de matrimonis infantils.
Aquesta entitat que engloba més de 1400 associacions que treballen per a acabar amb el
matrimoni infantil, estima que avui en dia mundialment es casen cada any 12 milions de
nenes menors de 18 anys, quasi una nena cada 3 segons. A l’Àfrica central i a l’oest de
l’Africa Subsahariana es troben 6 dels 10 països on aquesta pràctica té una major prevalença1,
un 40%, és a dir 4 de cada 10 nenes es casen abans dels 18 anys. Níger és el país del món amb
una major prevalença de matrimonis infantils: 3 de cada 4 nenes es casen abans dels 18 anys
i 1 de cada 3 abans dels 15 anys (UNICEF, 2020). El següent mapa mostra a través de la
degradació del color verd la prevalença de matrimoni infantil, de gris a verd més fosc,
representant Níger el verd més fosc amb un 76% de prevalença. Com es pot observar, la
majoria de països de color verd fosc es troben a l’Àfrica Subsahariana.

1

La prevalença de matrimoni infantil és el percentatge de dones entre 20 i 24 anys que han estat
casades o unides formalment abans dels 18 anys (UNICEF, 2017)
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Figura 1. Prevalença de matrimoni infantil al món. Llegenda: De 0 a 76% de gris a verd fosc.
Font: Girls not Brides, 2020.

Segons l’ONU, degut a la pandèmia actual les xifres de matrimonis infantils empitjoraran a
nivell mundial. S’espera que en la pròxima dècada hi hagi 13 milions de matrimonis infantils
addicionals, tenint-ne lloc 4 milions en els pròxims dos anys (ONU, 2020).
I, és que aquesta pràctica està arrelada a la desigualtat de gènere i les estructures patriarcals
així com amb factors de pobresa, falta de nivell educacional i inseguretats econòmiques que
s’exacerben durant períodes de crisi com l’actual. A més a més, cal mencionar que en moltes
zones de l’Africa encara es practica la Mutilació Genital Femenina (MGF) a les nenes abans de
casar-les.
Etiòpia, segons Girls Not Brides, és el quinzè país al món l’índex de matrimonis infantils més
elevat al món (Girls Not Brides, 2020). Tot i que segons l’Article 648 del seu Codi Penal aquesta
pràctica està criminalitzada, el país compta amb un total de 15 milions de nenes casades
essent menors. En les darreres dues dècades, el país ha disminuït el número de matrimonis
infantils, passant de ser el 60% de la totalitat de matrimonis el 2005 al 40% a l’actualitat i amb
l’objectiu de ser eradicat al 2025. Tanmateix, segons els experts aquesta tendència s’està
invertint degut al confinament i al tancament de les escoles qui en els darrers anys havia jugat
el rol de rastrejador de casos de matrimonis infantils i mediadors amb la legalitat nacional.
A Kenya, el tancament de les escoles va significar per a moltes nenes la clausura dels seus
espais segurs on s’havien escapat de la seva família per que els hi volien practicar la MGF o
casar-les. Diversos centres escolars han expressat al diari Daily Nation que estan preocupats
per el possible no retorn de moltes nenes i adolescents a l’escola al reobrir
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les escoles, especialment aquelles escoles que han fet també funció d’internat per a moltes
joves.
A Sudan del Sud, un país on el 45% de la seva població són menors de 18 anys, 3.1 milions de
nens i nenes no poden anar a l’escola perquè el 60% d’aquestes estan destruïdes pel llarg
conflicte en el que encara viuen (World Vision, 2020). Segons UNICEF el 52% de les dones al
país es casen abans dels 18 anys i el 9% abans dels 15 anys, essent Sudan del Sud el sisè país
del món amb una major prevalença (UNICEF, 2017). A més a més, tot i que la legislació sud
sudanesa observa que cap ciutadà menor de 18 anys ha de ser subjecte de pràctiques culturals
negatives i doloroses que afectin la seva salut, benestar o dignitat, segons la Organització
Support Peace Development Initiative entre el mes d’abril i el mes d’agost hi ha hagut 1.500
entre embarassos d’adolescents i matrimonis infantils al país.
Per tal de revertir aquesta situació, diversos grups de dones activistes han estat fent
campanyes de sensibilització durant el confinament a diferents zones amb alta incidència de
matrimonis infantils i embarassos en adolescents. En aquestes campanyes han recalcat la
importància de l’educació per a les nenes i han desmitificat rumors de certs sectors de la
població que aquestes s’han de casar abans que acabi la pandèmia. I és que s’han donat casos
on la família ha obligat a les nenes a casar-se i embarassar-se per falta de sostén econòmic a
casa i per a que el marit pagui els costos escolars.
En conclusió, és necessari, sobretot en èpoques de crisis com l’actual, protegir els drets de
les nenes tot assegurant un espai segur per al seu bon desenvolupament. Això implica,
necessàriament, gaudir de l’educació primària i secundària completa i no ser forçades directa
o indirectament a tenir relacions sexuals o a casar-se. Cal acabar amb el cicle de pobresa que
la maternitat infantil implica i assegurar a aquestes nenes el seus drets fonamentals a la
salut, l’educació i la seguretat.
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Incremento del trabajo infantil como consecuencia de la crisis asociada a la pandemia
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) definen al trabajo infantil como “todo trabajo que priva a los niños, niñas y
adolescentes de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico
y psicológico” (CEPAL y OIT, 2020). La OIT junto a UNICEF afirman que dicho trabajo infantil es
fruto de la combinación entre diferentes factores como la pobreza, las emergencias regionales
y la migración, así como una consecuencia directa de las desigualdades socioeconómicas (OIT y
UNICEF, 2020).
A partir de la década de 1990 se han hecho grandes esfuerzos alrededor del mundo para reducir
la cantidad de niños y niñas víctimas del trabajo infantil. La OIT (2018) ha declarado que desde
el año 2000 ha habido una disminución progresiva e ininterrumpida del trabajo infantil a nivel
mundial (Figura 1). Específicamente, la cantidad de niños y niñas que dejaron de trabajar
durante ese período fue de 94 millones. Sin embargo, y tal como se muestra en la Figura 2, aún
muchos continúan bajo estas condiciones.

Figura 1. Porcentajes y números absolutos de niños y niñas víctimas del trabajo infantil en el mundo. Fuente: OIT,
2018.

Figura 2. A nivel mundial: números absolutos de niños y niñas víctimas del trabajo infantil; cantidad de niños que
trabajan cada 10; y porcentaje de niños que trabajan en el sector agrícola y porcentaje de niños que realizan trabajo
no remunerado en su entorno familiar. Fuente: OIT, 2018.

Todos los organismos antes mencionados temen que los logros alcanzados en cuanto a la
disminución del trabajo infantil puedan verse revertidos. Dicha situación sería la consecuencia
de diferentes factores estrechamente relacionados con la actual pandemia. Uno de estos
factores es el hecho de que muchos niños y niñas están sufriendo la pérdida de uno o ambos
padres o tutores. En países como México, Mali y Tanzania, se ha visto que cuando esto ocurre
estos niños rápidamente se hacen cargo de las tareas del hogar, lo que hace que aumenten
enormemente sus responsabilidades (UNICEF, 2020).
Según UNICEF (2020), la crisis socioeconómica, que se traduce en un aumento del desempleo y
de la pobreza a nivel mundial, es directamente proporcional al aumento del trabajo infantil. En
países como Brasil, Guatemala, México, India y Tanzania, ya se ha observado un aumento del
trabajo infantil producto del desempleo de los padres (OIT y UNICEF, 2020). Se espera, por lo
tanto, que millones de niños y niñas se vuelvan empleados, mayormente dentro del sector
informal, durante y luego de la pandemia. En este aspecto, el periódico Daily Monitor ha
denunciado que en la ciudad de Jinja, en Uganda, se ha visto un incremento en el número de
niños entre 7 y 15 años vendiendo alimentos en la calle. Este país cuenta actualmente con más
de 2 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil. De acuerdo al periódico mexicano La
Jornada, en el 32,3% de los hogares con población infantil, al menos un integrante de la familia
ha perdido su empleo. Además, el 41,7% de dichos hogares no cuenta con los recursos
económicos necesarios para quedarse en casa y cumplir así con las medidas restrictivas de
movilidad.
De acuerdo al informe de la OIT y UNICEF (2020), muchas veces cuando los adultos no pueden
encontrar trabajo y se quedan sin opciones para subsistir, los niños se ven expulsados de su
hogar y del entorno familiar. De esta manera, dichos niños quedan vulnerables a ser explotados
o a ser víctimas de los peores tipos de trabajo infantil. En este sentido, el periódico La Jornada
denuncia que en México 3,2 millones de niños trabajan actualmente en actividades económicas
ilícitas. Además, asegura que la situación actual puede llevar a un mayor riesgo de que los
menores sean incorporados en actividades de crimen organizado y en otras como la trata y la
explotación sexual. Por su parte, el periódico El Tiempo denuncia que distintos grupos armados
colombianos están aprovechando la situación de crisis para reclutar niños, con el fin de hacerlos
cometer crímenes o de explotarlos sexualmente. Afirma además que, en Colombia, los niños
indígenas son los más susceptibles al reclutamiento por parte de estos grupos armados.
Por otro lado, se prevé que el cierre de los centros educativos tendrá efectos permanentes en
niños y niñas, especialmente en aquellos más pobres (UNICEF, 2020). Generalmente, cuando los
niños salen de las escuelas y comienzan a trabajar, no suelen retornar. Especialmente aquellos
que no pueden seguir las clases en línea debido principalmente a la falta de recursos
tecnológicos. Según los periódicos La Presse de Túnez y Concord Times de Sierra Leona, esto
podría no solo aumentar el número de niños y niñas que caerán en el trabajo infantil, sino
también las desigualdades de género. Esto debido a que las niñas son las más susceptibles a ser
explotadas en trabajos rurales y hogareños, y las que menos probabilidades tienen de regresar
a las escuelas en comparación con los niños.
Finalmente, todos los organismos mencionados coinciden en que el aumento del trabajo infantil
repercutirá mayormente en las zonas rurales a comparación de las urbanas. Como se muestra

en la Figura 2, este sector representa el 71% del trabajo infantil mundial. El periódico mexicano
La Jornada denuncia que la pandemia puede provocar efectivamente un aumento del trabajo
de los menores de edad en el sector agrícola. Según el periódico The Namibian, el 82% de las
familias más pobres de África viven en zonas rurales. Estos niños cuentan con altas posibilidades
de ser explotados o ser expuestos a trabajos peligrosos. Además, son los más propensos a
abandonar la escuela, lo que llevará a perpetuar el ciclo de pobreza y hambre.
En conclusión, el trabajo infantil que ha disminuido notoriamente a partir del año 2000, corre el
riesgo de volver a aumentar como consecuencia de distintos factores relacionados con la crisis
asociada a la pandemia. Entre ellos, los más relevantes son: la pérdida de uno o ambos padres
o tutores; el aumento en el desempleo y la pobreza a causa de la crisis socioeconómica mundial;
la expulsión de los niños de sus hogares; y el cierre de los centros educativos. Todo esto hace
que, por un lado, aumenten las responsabilidades en niños y niñas en las tareas del hogar, así
como la cantidad de menores de edad que realizan trabajos informales fuera de su vivienda, los
cuales cuentan con altas probabilidades de abandonar definitivamente sus estudios. Y por el
otro, que los niños sean susceptibles a ser explotados laboralmente y a que formen parte de
actividades ilícitas, las cuales ponen sus vidas en riesgo. Todas estas problemáticas se ven en
mayor medida en las zonas rurales respecto de las urbanas, y en los grupos de niños más
vulnerables, donde destacan los más pobres, los migrantes y los indígenas. Los gobiernos tienen
la obligación de asegurar la protección de los niños y las niñas alrededor del mundo, su
continuidad en las escuelas y el cumplimiento total, sin excepción, de todos sus derechos.
Referencias:
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La pandèmia silenciosa: l’augment en la incidència de trastorns de salut mental
El darrer 10 d’Octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. Diferents governs
locals i nacionals, van fer ressò de l’estat de salut mental de la seva població. Institucions
internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) van reclamar als governs una
major inversió en serveis d’atenció a la salut mental ja que aquests es troben sota dèficit
crònic de finançament des de fa molts anys.
Segons la base de dades Our World in Data de la Universitat d’Oxford, l’any 2017 hi havia 792
milions de persones al món amb trastorns de salut mental. Aquests són majoritàriament
depressió i ansietat, però també bipolaritat, trastorns de la conducta alimentària, epilèpsia,
demència, esquizofrènia i suïcidis (OurWorldinData, 2018). Tot i representar més del 10% de la
població mundial, els pressupostos nacionals de salut destinen només, de mitjana, el 2% del
seu producte en serveis de salut mental.
Àdhuc, el número de treballadors en salut mental és, en algunes regions, críticament baix. Tal i
com es pot veure a la Figura 1, la regió africana compta de mitjana amb 0,9 treballadors per
cada 100.000 habitants i la regió del sud-est asiàtic amb 2,5, comparat amb 50 treballadors per
cada 100.000 habitants a la regió europea (OMS, 2017).

Figura 1. Mitjana de treballadors en salut mental per 100.000 habitants per regió sota la classificació de l’OMS.
Amb modificacions pròpies respecte l’original. Els colors de les columnes identifiquen les regions del
mapa. Font: OMS, 2017.
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Per exemple, al Sudan del Sud, l’OMS estima que un 20% de la població té trastorns de salut
mental però només hi ha un professional disponible per cada 4 milions d’habitants. A Uganda,
segons el diari Daily Monitor, només el 15% de les persones amb trastorns de salut mental
reben l’atenció mèdica necessària i la majoria d’aquestes es troben en zones urbanes.
L’arribada de la covid-19 ha tingut un gran impacte en la disponibilitat i l’accessibilitat dels
serveis de salut mental. Un estudi realitzat per l’OMS a 130 països on s’avalua el mencionat
impacte, ha conclòs que el 93% dels països han vist els seus serveis paralitzats o pertorbats
(OMS, 2020). També s’han vist reduïdes les existències de medicaments necessaris pel
tractament d’aquests trastorns. Per exemple, segons informa el diari sud africà News24, al mes
d'agost gairebé la meitat dels medicaments per a trastorns de salut mentals estaven esgotats i
molts ja escassejaven des del mes de març.
La pandèmia però no només ha afectat a la disponibilitat i l’accessibilitat dels serveis de salut
mental, però també a l’estat de salut mental de la població. I és que degut a les diferents
mesures per contenir i mitigar la covid-19, moltes persones s’han quedat sense feina. Aquesta
pèrdua a part de generar conseqüències econòmiques també genera conseqüències
psicològiques. La pèrdua del treball implica una dissipació en l’estructura del temps, en les
experiències amb gent fora del nucli familiar i en la vinculació de l'individu a metes i propòsits.
També, tal i com informen diaris de Namíbia i Uganda, moltes persones infectades han patit
estigmatització per part de la seva comunitat, qui en algun cas els ha culpat de ser els
portadors del virus als seus indrets. Això, evidentment els hi ha causat més estrès i els hi ha
dificultat superar la malaltia.
I és que, segons un estudi amb població nord americana de l’Escola de Medicina de la
Universitat d’Indiana, l’ansietat ocupa el vuitè lloc en la llista de símptomes de pacients amb
covid-19. També segons l’Escola de Medicina de la Universitat de Maryland entre un terç i la
meitat dels pacients amb covid-19 experimenten al llarg de la malaltia ansietat, depressió,
fatiga o patrons anormals del son.
Després d’estar mesos confinats a casa, moltes persones senten pànic de sortir per por a
contagiar-se. Diaris de Mèxic, Colòmbia i Panamà han descrit casos de conciutadans que han
desenvolupat aquesta fòbia i que han necessitat atenció psicològica per a superar-la.
També cal destacar, tot i que caldria un informe únicament dedicat a aquest tema, l’efecte que
la pandèmia ha tingut sobre els professionals sanitaris. Aquests, han carregat la responsabilitat
de treballar amb malalts infectats tot adaptant-se als canvis constants en les normatives
mèdiques. Àdhuc, al finalitzar el seu torn laboral han estat tornant a casa amb la por d’infectar
a les seves famílies. Conseqüentment, han augmentat els casos de desgast i esgotament així
com d’ansietat i depressió entre els professionals de la salut. Diversos hospitals de Mèxic,
Panamà, Colòmbia, República Dominicana i Marroc han posat a disposició dels treballadors
una línia d’atenció psicològica i psiquiàtrica.
La pandèmia ha sigut causa de les diferents situacions descrites que al seu torn han derivat en
un augment de l’ansietat i la depressió així com en els casos o intents de suïcidi.
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A Mèxic, segons la Universidad Iberoamericana de Mèxic, el 32.4% de la població reporta haver
patit símptomes severs d’ansietat durant el confinament respecte el 14% abans de la
pandèmia. També el 27,6% reporta haver patit depressió respecte el 7% abans de la
pandèmia. Segons investigacions de la Universidad Autónoma Metropolitana de Mèxic, degut
al confinament els joves han augmentat considerablement el consum de marihuana i alcohol.
Aquest augment ha derivat en majors índex de depressió i ansietat en un nínxol poblacional on
entre el 10 i el 20% ja patia algun trastorn de salut mental, essent la depressió el més comú.
A Argentina segons informa l’Institut de Neurologia Cognitiva del país, durant la quarantena
s’han quadruplicat els casos de persones que presenten símptomes de depressió, essent els
joves el grup poblacional més afectat. A Colòmbia, en una enquesta realitzada a 1.178 joves
d’entre 18 i 24, més de la meitat van expressar haver petit episodis depressius i ansietat
durant el confinament.
Experts en salut mental de diferents països ja van advertir que el confinament, el
distanciament social així com el canvi de rutines i hàbits poden augmentar el risc de patir
ansietat i la depressió, però també i especialment entre persones que ja patien trastorns de
salut mental, el risc de cometre suïcidi.
L’any 2016 (darreres dades disponibles) van tenir lloc a nivell mundial 800.000 suïcidis. Segons
l’OMS, un 79% va tenir lloc a països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) baix o
mitjà. A més a més, aquell any el suïcidi va ser la segona causa de mort a nivell mundial per a
persones entre 15 i 29 anys. Cal mencionar que els grups de població més vulnerables són les
persones que experimenten discriminació, com les persones migrades, persones refugiades,
persones indígenes, persones LGTBI i presoners. En qüestió de gènere a nivell global hi ha més
homes que es treuen la vida que dones (OMS, 2019). Les dades oficials disponibles són
escasses en molts països, de fet, només 80 països tenen dades que l’OMS considera de bona
qualitat per estimar incidències de suïcidi o intents de suïcidi.
A Kenya, en els darrers anys 6.5 de cada 100.000 persones cometien suïcidi de mitjana
anualment. Tanmateix durant els darrers mesos aquests números han augmentat. Això es pot
veure en les morts per suïcidi registrades per la policia nacional al 2019 (421) i les registrades
entre el març i l’agost del 2020 (418). Tant la policia com els metges del país relacionen aquest
augment amb la pèrdua de treball i l’augment en el consum d’alcohol i drogues. També a
Nigèria la Iniciativa de Prevenció i Investigació sobre el Suïcidi diu que els darrers anys ja
s’havia vist un augment en el número de suïcidis de 6.5 al 9.5 per cada 100.000 persones.
Esperen però que aquesta tendència augmenti encara més degut a la pandèmia.
Diferents diaris internacionals com The Guardian, Africa.com i Voice of America han fet ressò
de l’augment de suïcidis que Malawi ha experimentat arrel de la crisi socioeconòmica derivada
de la pandèmia. El servei de policia va informar a mitjans d’octubre que la incidència de
suïcidis ja havia augmentat un 57% respecte l’any anterior, passant de 116 a 182 i essent el
92% en homes i el 8% en dones. Malawi té un número molt baix de professionals en salut
mental i compta només amb un hospital especialitzat i poques infermeres psiquiàtriques i
funcionaris clínics repartits en la resta dels hospitals del país.
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Per tal de fer front a l’increment de casos de trastorns de salut mental, els governs han dut a
terme diferents accions com campanyes de sensibilització sobre la importància de les cures,
seguiment de pacients covid-19 i habilitació de línies telefòniques d’emergència.
Tot i que la l’atenció mèdica a través de mitjans digitals és una gran oportunitat per arribar a
més població i a llocs remots, la falta d’accés als recursos adequats presenta limitacions. La
falta d’espai i privacitat per poder trucar així com l’accés a la Internet, dificulta aquest tipus
d’atenció. Segons el Banc Mundial, només el 35% de la població dels països amb un IDH baix o
mitjà-baix tenen accés a Internet (Banc Mundial, 2020). Àdhuc, segons l’OMS, des del
començament de la pandèmia menys del 50% dels països amb un IDH baix han pogut gaudir de
línies d’ajuda telefònica o telemedicina. La Figura 2 mostra la situació mundial.

Figura 2. Ús mundial de la telemedicina i tele teràpia (verd fosc) i les línies telefòniques d’ajuda i suport a la salut
mental(verd clar) durant el confinament. Països dividits pel seu IDH. Font: OMS, 2020.

El Grup Sud Africà de Depressió i Ansietat diu que des del començament de la pandèmia s’han
duplicat les trucades a la seva línia d’atenció al suïcidi, passant de 700 a 1400 diàries. La
Delegació General Penitenciaria del Marroc ha posat a disposició dels presos un servei
telefònic d’atenció psicològica. El Sindicat Nacional de Psicòlegs d’Algèria ha posat en marxa
una línia d’atenció telefònica per a la població en general i realitza un seguiment psicològic
d’aquelles persones que han estat infectades de la covid-19.
Segons la directora de l’Organització Panamericana de la Salut, a l’Amèrica llatina destaca
l’augment en la disponibilitat de serveis telefònics d’atenció psicològica a Argentina, Colòmbia
i Mèxic. També a la República Dominicana han posat en funcionament una eina tecnològica
que a través d’un breu qüestionari especialitzat, identifica si la persona necessita assistència
psicològica.
El Ministeri de Salut de la República Dominicana informava a mitjans de setembre que des de
l’inici de la pandèmia havien rebut 9561 trucades relacionades amb trastorns de salut mental,
essent 6765 per part de la població general i 2454 de personal mèdic. El Ministeri de Salut de
Panamà diu que des de principis d’abril, la línia d’atenció telefònica per a trastorns mentals rep
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una mitjana de 120 trucades diàries. També segons dades del Ministeri de Salut de Colòmbia, i
els joves entre 20 i 39 anys són els que més ús fan d’aquest servei essent l’ansietat i l’estrès les
causes principals de la trucada.
La pandèmia de la covid-19 ha generat, el que molts experts anomenen com, una pandèmia
silenciosa. I és que situacions com la pèrdua de treball, el confinament domiciliari, estar
infectat i l’estigmatització que comporta així com la pressió que han patit certs sectors
professionals, han derivat en un augment preocupant dels trastorns de salut mental. És
necessari doncs, que s’inverteixin esforços i més pressupostos en la qualitat, la disponibilitat i
l’accessibilitat dels serveis de salut mental.

Referències:
Our World in Data. Mental Health. 2018. Disponible: https://ourworldindata.org/mental-health
Organització Mundial de la Salut (OMS). Mental Health Atlas 2017. 2017. Disponible:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272735/9789241514019-eng.pdf?ua=1
Organització Mundial de la Salut (OMS). The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance
use services. 2020. Disponible: https://www.who.int/publications/i/item/978924012455
Banc Mundial. Connecting for Inclusion: Broadband Access for All. 2020. Disponbile:
https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/connecting-for-inclusion-broadbandaccess-forall#:~:text=Broadband%20(or%20high%2Dspeed),both%20developed%20and%20developing%20countri
es.&text=Only%20about%2035%20percent%20of,80%20percent%20in%20advanced%20economies).
Organització Mundial de la Salut (OMS). Suicide. 2019. Disponible: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/suicide
Des del grup de recerca BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya per una banda estem en
contacte amb diferents grups de recerca i oficines governamentals per tal de treballar conjuntament en
la predicció de l’evolució de la pandèmia COVID-19. Per altra banda portem a terme un seguiment dels
mitjans de comunicació de 35 països africans i 9 països llatinoamericans complementats amb entrevistes
a especialistes en les zones estudiades.
https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19

Núria Pedrós Barnils

Finançat per:

Informes de seguiment de la pandèmia de covid-19 a països i regions del Sud Global
Nº 24

28 de novembre de 2020

Treballar a la sanitat a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina durant la pandèmia
Des del començament de la pandèmia, els treballadors i les treballadores que han realitzat
tasques essencials són els i les que han estat i estan més exposades a la covid-19. Entre
aquests col·lectius, es troben els treballadors de la salut tot i que n’hi ha molts d’altres com els
i les treballadores de la neteja, conductores de transport públic, treballadores de la cadena
alimentària, etc.
A dia d’avui no existeixen dades totalment fiables sobre el número de treballadors sanitaris
infectats i morts, tanmateix diferents organismes han realitzat comptes i estimacions. L’Oficina
Regional Africana de la Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar a data de 23 de
juliol que més de 10.000 treballadors sanitaris la regió s’havien infectat (OMS, 2020). Aquestes
dades preliminars indicaven que en 14 països de l’Àfrica subsahariana el 5% de les infeccions
corresponien a treballadors de salut i en 4 d’aquests representaven el 10%. Una avaluació
realitzada per la mateixa OMS al continent al començament de la pandèmia, indicava que
només el 16% dels hospitals i clíniques enquestades estaven preparades per aplicar les
mesures de prevenció i control de la covid-19, i només el 7,8% tenien la capacitat d’aïllament.
El 2 de setembre, l’Organització Panamericana de la Salut va informar que a la regió de les
s’havien infectat de covid-19 570.000 treballadors sanitaris i 2.500 s’havien mort (OPS, 2020).
Segons un informe d’Amnistia Internacional publicat el 13 de juliol que investiga la situació
dels treballadors professionals de la salut en 79 països i territoris del món, els països on més
treballadors de la salut han mort a causa de la covid-19 han estat: Mèxic (1320), Estats Units
(1077), Regne Unit (649), Brasil (634), Rússia (631), Índia (573), Sud Àfrica (240), Italià (188),
Perú (183), Iran (164) i Egipte (159) (AI, 2020). El mateix informe indica que dins dels grups de
treballadors i treballadores de salut i essencials (incloent doncs treballadors de la neteja,
tècnics de manteniment, treballadors de la cadena alimentària, etc.) en països com el Regne
Unit i els Estats Units s’han vist especialment afectades les persones que s’identifiquen com a
negres, asiàtiques o d’una ètnia minoritària.
Treballar en sanitat durant la pandèmia a Amèrica Llatina i Àfrica està sent doncs un repte que
molts professionals estan pagant amb la seva pròpia vida. El següent mapa (Figura 1) mostra
els països que tractem en aquest informe. No pretenem fer un anàlisis extensiu de les dues
regions del món, però si mostrar la informació trobada en mitjans de comunicació.
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Figura 1. Països llatinoamericans i africans dels quals es mostra informació en aquest informe. Font: Auto-produït

Kenya (1), segons informa el diari The Standard Health, compta només amb 9826 metges per a
47 milions de persones. En els darrers mesos de la pandèmia, diversos metges especialistes
que comptaven amb dècades d’experiència han mort a causa del virus. El diari recalca doncs
que la mort d’un metge afecta negativament a la salut mental dels seus companys i que la
situació de la salut mental dels professionals és actualment delicada.
Diversos organismes nacionals i internacionals han retret que l’alta incidència en la mortalitat
de treballadors de la salut es podria evitar amb l’equipament i la formació necessària i
adequada.
A Sud Àfrica (2), una enquesta duta a terme per l’agència de recerca Human Sciences Research
Council, revela que els treballadors sanitaris que es troben en una major situació de risc són les
infermeres que representen el 65% de la força de treball sanitari al país. I és que només el
41,7% de les infermeres enquestades va expressar tenir el coneixement necessari respecte a la
covid-19 per treballar de forma segura. Aquestes ho denuncien activament a través del diari
News 24.
A Uganda (3), segons una enquesta realitzada als inicis de la pandèmia a infermeres i
llevadores a mans de la Clarke International University (CIU) de Kampala, només el 25% tenia
accés a equips de protecció individual (EPI). Aquesta manca va obstaculitzar el treball del 69%
d’elles i el 22,6% va decidir no treballar per falta de la protecció necessària.
Denuncies dels treballadors sanitaris
El personal sanitari d’arreu del continent africà i els països llatinoamericans també han
denunciat la falta de preparació i de l’equipament adequat per a poder realitzar la seva feina
protegits i segurs.
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El president de l’Escola Mèdica de Bolívia(4) va declarar a finals d’agost al diari The Associated
Press que entre 360 i 400 treballadors de la salut han mort al país des del començament de la
pandèmia. A Brasil (5), a finals d’agost es comptabilitzaven al país 226 professionals de la salut
morts a causa de la pandèmia. També a finals d’agost, metges peruans (6) van realitzar una
jornada de protesta per a exigir millors condicions laborals ja que segons el President de la
Federació Mèdica Peruana el país comptava amb 300 professionals sanitaris morts.
A Argentina (7) els treballadors de la salut reclamen que s’apliqui la llei Silvio que es va aprovar
al començament de la pandèmia on s’establien mesures de protecció bàsica pels metges i
infermeres durant la pandèmia. A mitjans d’agost el país comptava amb 17000 persones del
personal mèdic infectat i 60 morts (FESPROSA, 2020).
A Guatemala (8) els metges i les infermeres reclamen al govern que respectin els seus drets
bàsics i la dignitat laboral. Demanen tenir instal·lacions adequades i adaptades per a poder
treballar en temps de pandèmia, no haver de comprar els seus propis EPIs i rebre els
pagaments salarials a temps.
A Sudan del Sud (9), segons Sudan News Gazzete els treballadors sanitaris denunciaven a finals
de setembre que encara no comptaven amb els EPIs que el govern els havia promès i que
estaven treballant totalment desprotegits.
A Uganda (3), el diari Daily Nation denuncia que el govern ha rebut molts EPIs com a donacions
internacionals però que aquests no han arribat als treballadors de la salut. De fet el mateix
Ministeri de Salut va demanar als sanitaris que no treballen directament amb pacients covid-19
que compressin els seus propis EPIs. Finalment, tan els treballadors que treballen amb pacients
covid-19 com els que no, han hagut de comprar els seus EPIs i tal i com adverteix el professor
Peter Baguma de la Makerere University tenen el risc d’utilitzar material de dubtosa qualitat ja
que encara falta un procés de certificació dels EPIs produïts al propi país. Cal destacar que a
finals de setembre algunes ales de l’Hospital Kapchorwa a l’est del país van haver de ser
tancades a causa de l’alta incidència de covid-19 entre els seus treballadors.
A Sud Àfrica (2) a finals de maig, els tècnics auxiliars sanitaris denunciaven no haver rebut cap
formació sobre la utilització de les EPI i tenir només un parell de guants i una mascareta des
que va començar la pandèmia. A Madagascar (10), segons el diari Midi Madagasikara el
personal mèdic també denuncia la falta d’equipament així com l’impagament de les
assegurances de risc.
A Namíbia (11), infermeres d’un hospital de la capital del país, denunciaven al mes d’agost al
diari The Namibian que no hi havia una organització interna dins de l’hospital sobre qui atenia
pacients covid-19 i qui no. De manera que sense comptar amb la protecció necessàries, les
infermeres atenien pacients covid-19 un dia i al següent pacients no covid-19, augmentant el
seu propi risc d’infecció i el d’altres pacients. També denuncien que si protesten o qüestionen
com s’estan fent les coses, les amenacen de fer-les fora de la feina. Al mateix temps a Marroc
(12) la Federació Nacional de Metges Anestesistes i Reanimadors denunciava a través del diari
L’Opinion la mateixa falta d’organització i el perill que això comporta.
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També a Mèxic (13) i a Panamà (14) metges i infermeres han denunciat que han de comprar
els seus propis EPIs i que quan algun o alguna companya deixa de treballar durant uns dies per
que es contagia amb covid-19, no es busca una substitució sinó que reparteixen la feina entre
el personal que està treballant, augmentant doncs considerablement la càrrega de treball.
Els professionals de la salut no només han hagut de fer front a la inseguretat de treballar sense
l’equipament adequat sinó que també s’han trobat en situacions on no han sigut retribuïts tal i
com prèviament s’havia acordat.
El 15 de juny, 19000 metges nigerians (15) van iniciar una vaga per a reclamar els pagaments
no acomplerts al personal sanitari promesos per part del govern durant la pandèmia. De la
mateixa manera, a finals d’agost a Costa de Marfil (16) i a Guinea Bissau (17) es van organitzar
vagues del sector sanitari amb similars demandes.
A tres comarques de Kenya (1) segons el diari The Standard, a principis de setembre tot el
personal sanitari va posar-se en vaga per reclamar subsidis per a la formació mèdica sobre la
covid-19 i la revisió per al possible canvi dels alts funcionaris sanitaris de la regió per
incompetència. Aquesta vaga s’afegia doncs a un seguit de demandes per part del personal
sanitari que han tingut lloc des de 2017.
Al Marroc (12), la Federació Nacional de la Seguretat Social ha denunciat la situació laboral de
les infermeres qui cobren poc més que el sou mínim al país i treballen més hores que les
estipulades al contracte.
Els metges de Guinea Conakry (18) denuncien que el govern no els paga les retribucions
econòmiques promeses durant els mesos de pandèmia argumentant que són masses metges
al país, 3000, quan segons aquest col·lectiu no arriben ni a 1000.
Segons el diari La Jornada, a Mèxic (13) s’han produït diverses manifestacions al llarg del país
per denunciar la precarietat dels contractes del personal sanitari, especialment dels nous
50000 metges i infermeres contractats arrel de la pandèmia.
Tal i com informa Amnistia Internacional pel fet de denunciar aquests problemes de seguretat i
dignitat salarial, treballadors sanitaris han patit represàlies per part de les autoritats, les
entitats contractats (incloent detencions i acomiadaments) i en alguns casos han estat inclús
víctimes de violència i estigma per part de la població.
Reaccions de la població respecte els treballadors
El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha documentat 611 casos de violència,
assetjament i estigmatització en 40 països entre el 1 de febrer i el 31 de juliol del 2020. Més
del 20% d’aquests casos va comportar agressions físiques, 15% discriminació i 15% agressions
verbals o amenaces (CICR, 2020).
Metges i infermeres a Malawi (19) denuncien patir estigma per part de la població. Tal i com
denuncia el diari Malawi 24, aquests professionals han patit agressions tan físiques com
verbals. Per exemple, en les seves comunitats religioses hi ha hagut persones se s’han separat
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d’ells al saber que són personal sanitari. També s’han vist discriminats en espais com el bus on
altres passatgers a través dels seus comentaris els han obligat a baixar i haver d’agafar un taxi
per anar a la feina. Un metge explica que no li van voler llogar un habitatge pel fet de ser
metge i la por a que ell fos portador de la covid-19.
A Colòmbia (20), infermeres denuncien en el diari El Tiempo haver rebut agressions verbals així
com amenaces de mort per part de familiars de pacients morts per covid-19 que els acusaven
de rebre diners de l’estat per cada mort de covid-19. Un metge denuncia que els seus veïns
l’han obligat a deixar casa seva i un altre que han amenaçat de mort a la seva família si no
marxen de casa. També una infermera va ser colpejada mentre esperava al bus per anar a
treballar.
A Mèxic (13) també el CICR ha documentat 74 casos de violència contra el personal i les
instal·lacions sanitàries des del començament de la pandèmia. Aquestes casos inclouen
agressions físiques i discriminació als treballadors i danys a clíniques, hospitals i ambulàncies.
Aquests actes de violència han afectat a 79 infermeres, 35 metges, 5 hospitals i 4 ambulàncies.
En conclusió, la pandèmia ha posat de rellevància la importància dels sistemes sanitaris així
com del seu personal. Tot i que generalment es reconeix l’essencialitat de la seva feina, en
molts casos no treballen sota les millors condicions laborals o salarials. És important doncs que
com a societat exigim que el personal sanitari es trobi segur tan dintre com fora del lloc de
treball i es retribueixi decentment la seva feina.
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Cómo viven la pandemia las personas con diversidad funcional
El Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID, 2009) introdujo ya en el año 2005 el término
diversidad funcional, el cual “se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de
manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad”. Este término fue introducido por los
propios hombres y mujeres con diversidad funcional, y el mismo “no dota de un carácter
negativo ni médico a la visión de esta realidad humana”.
Prácticamente no existen estadísticas oficiales acerca de la cantidad de personas que
presentan alguna diversidad funcional en distintos países del mundo, pero estas cifras sí
pueden estimarse teniendo en cuenta diferentes datos e informes de organismos que trabajan
con este grupo poblacional. La OMS (2020) estima que más de 1000 millones de personas en el
mundo viven con algún tipo de diversidad funcional, lo que corresponde a aproximadamente
el 15% de la población mundial. Y el 80% de ellas se encuentran en los países del Sur Global.
En el año 2018, en el continente africano se estimaba que había entre 60 y 80 millones de
personas que presentaban algún tipo de diversidad funcional (Disabled World, 2018). Se cree
que estas cifras han aumentado en los últimos dos años por causas como la malnutrición, la
presencia de diferentes enfermedades, peligros ambientales, desastres naturales, accidentes
de tránsito e industriales, y conflictos civiles y bélicos. Estas personas quedan generalmente
relegadas a vivir en la pobreza, puesto que les es muy difícil conseguir trabajo, así como ser
aceptadas en los establecimientos educativos. De hecho, se estima que solo entre un 5% y un
10% de las personas con diversidad funcional en África reciben educación formal.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) estima
que en esta región hay más de 70 millones de personas que viven con alguna diversidad
funcional. Este grupo es muy diverso y suele experimentar múltiples y simultáneas formas de
discriminación. Las mismas se basan en distintos factores como el estatus socioeconómico, el
género, la edad, el lugar de residencia y la condición de migrante, entre otros.
Tanto Disabled World (2018) como la CEPAL (2020) coinciden en que existe un vínculo entre la
diversidad funcional y la pobreza, el cual constituye un elemento importante en la constante
exclusión que sufren las personas con diversidad funcional. Más aún, la diversidad funcional
suele ser tanto la causa como la consecuencia de la pobreza (CEPAL, 2020). Es que vivir en la
pobreza en estos países se traduce en un limitado acceso a los servicios sanitarios, al agua
potable y a una nutrición adecuada. Así como en una alta exposición a diferentes formas de
violencia o a la realización de empleos peligrosos. Todos factores que pueden llevar a un mal
estado general de salud y hasta la generación de alguna diversidad funcional, momentánea o
permanente.
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Respecto a la asistencia sanitaria, es importante destacar que toda persona con diversidad
funcional tiene las mismas necesidades y derechos en salud como cualquier otra, más los
adicionales por su propia condición. Sin embargo, pocos países garantizan servicios de salud
adecuados y de calidad para ellas. Por ejemplo, más de la mitad de las personas con diversidad
funcional en el mundo no pueden costear los servicios sanitarios, la oferta de servicios
adecuados para estas personas suele ser limitada, y existen muchos obstáculos físicos en
hospitales y centros de salud que dificultan el acceso y la utilización de los servicios. Más aún y
respecto a la crisis sanitaria actual, la OMS (2020) denuncia que los países alrededor del
mundo no incluyeron la diversidad funcional en su respuesta política durante la pandemia.
En la región de Nakuru, en Kenia, las personas ciegas han tenido especial dificultad para seguir
las recomendaciones de la OMS, según el periódico multimedia KTN News. Muchas de ellas no
cuentan con un bastón guía y deben movilizarse apoyándose en las superficies de las casas o
con la ayuda de una persona que los acompañe, generalmente un familiar. En estos países
donde es difícil conseguir gel hidroalcohólico u otros desinfectantes, el riesgo de contagio para
estas personas es aún mayor.
Según denuncia el periódico Le Mauricien, las personas sordas o con audición disminuida de
Mauricio han encontrado en la utilización de mascarillas una barrera para su comunicación y
entendimiento. Y es que estas personas suelen apoyarse en las expresiones y emociones del
rostro, así como en la lectura de los labios, para comprender mejor el mensaje de su
interlocutor. Otra barrera ha sido la recomendación de distanciamiento, puesto que estos
individuos suelen tocar a la persona con la que se están comunicando para, por ejemplo,
demandar su atención. En Argentina sucede algo similar según el periódico Página12, quienes
suman otro reclamo que es el poco acceso que han tenido las personas sordas a la información
y al sistema sanitario durante la pandemia. Entre la exclusión sufrida por estas personas,
destacan los hospitales y centros de salud que no tienen traductores y los noticieros que
informan sobre las medidas de prevención que no cuentan con intérpretes. Cabe aclarar que
en este país el 8,3% de la población presenta disminución auditiva o sordera y casi el 90% de
ellos conviven, trabajan y se desarrollan en ámbitos con personas que no usan lengua de
señas.
En la ciudad de Freetown, capital de Sierra Leona, se concentra un grupo de personas que han
sido víctimas de amputaciones infligidas en la guerra civil que comenzó en 1991 y que duró
casi 11 años. El único ingreso de dinero para muchas de ellas es la limosna que reciben en las
calles de la ciudad. El periódico Concord Times denuncia que el confinamiento ha dejado sin
ingresos monetarios a estas personas, que no reciben ayudas del gobierno.
En Ruanda, las personas que utilizan sillas de ruedas no cuentan con dispositivos que estén a
su alcance para lavarse o desinfectarse las manos antes de entrar a distintos negocios,
transportes o lugares públicos, denuncia el periódico The New Times. Sin embargo, se ha visto
que es posible adaptar estos dispositivos para un uso inclusivo. En la ciudad de Niamey, capital
de Níger, se han instalado 20 dispositivos de lavado de manos a pedal que pueden ser
utilizados por cualquier persona, según comenta el periódico Le Sahel.
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En lo que concierne a la educación, ya se ha hablado en los Informes Nº 6 y Nº 17 acerca de la
educación a distancia (BIOCOMSC, 2020a) y de los retos en la reapertura de los centros
educativos (BIOCOMSC, 2020b). En estos Informes se ha puesto de manifiesto la gran
dificultad que causó el asegurar la continuidad de la educación durante la pandemia. Y es así
como también salieron a la luz muchas otras dificultades que padecen los niños con diversidad
funcional en el sector educativo. En Kenia, según el periódico Nation, los niños ciegos que
reciben educación a distancia no pueden acceder a lectores de pantalla o a máquinas para
escribir en sistema Braille. Más aún, muchos niños con diferentes diversidades funcionales han
quedado sin los cuidados especiales que necesitan y que las escuelas les proveen, como
terapia física, ocupacional y del lenguaje.
Afortunadamente, en esta época de crisis también se vio que mucha gente se ha puesto a
trabajar para mejorar las faltas en los centros educativos. Tal es el caso de la República
Dominicana, donde se puso en marcha el programa denominado Modalidad Virtual Ampliada,
según comenta el periódico Acento. El mismo cuenta con un módulo de Medicina, uno de
Educación y uno de Psicología, los cuales se llevan a cabo de manera virtual, semipresencial y
presencial. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis
cerebral a través de la disminución de las barreras de aprendizaje y la rehabilitación física. Por
otra parte, un colombiano ha recibido un reconocimiento de la UNESCO por la creación de
herramientas tecnológicas y educativas para los usuarios de la lengua de señas en el mundo
hispano, las cuales han sido distribuidas de manera gratuita en Colombia a los estudiantes que
las necesitaban, informa el periódico El Tiempo. Finalmente, en Tanzania se ha puesto en línea
el primer diccionario digital para estudiantes sordos o con audición disminuida, según el
periódico The Citizen. Esto ha sido considerado un hito histórico en la educación del país
puesto que por primera vez se trabaja para la total integración de los niños con este tipo de
diversidad funcional.
En conclusión, el término hombres y mujeres con diversidad funcional es la forma en la que se
denominan a las personas que funcionan de manera diferente o diversa de la mayoría de la
sociedad. Existen millones de personas con diversidad funcional en el mundo, y la mayoría de
ellas viven en alguno de los países pertenecientes al denominado Sur Global, donde diversidad
funcional y pobreza van de la mano. La crisis asociada a la pandemia ha puesto de manifiesto
la marginalidad y el estigma que sufre una parte muy grande de este grupo poblacional. Más
aún, durante este periodo se ha visto en muchos países la carencia en la implementación de
políticas inclusivas. Pero esto no puede seguir ocurriendo, y afortunadamente muchos grupos
de personas están trabajando para revertir esta situación. La diversidad funcional forma parte
de la condición humana y todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar
una diversidad funcional, temporal o permanente. Por eso es importante hablar de la
diversidad funcional, darla a conocer, visibilizarla, naturalizarla, y despojarla del estigma. Las
personas con diversidad funcional tienen los mismos derechos y necesidades que cualquier
otra y deben contar con las mismas oportunidades, así como un acceso garantizado a los
sistemas sanitario, educativo y laboral.
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L’efecte de la covid-19 en la salut maternal de les dones embarassades
La monopolització i sobrecàrrega dels sistemes sanitaris a causa de la covid-19, han dificultat la
prestació d’altres serveis sanitaris a la població. En informes anteriors, hem comentat com
aquesta monopolització ha afectat a altres malalties transmissibles així com a la salut mental
de la població (Informes 2, 3 i 23) (BIOCOM-SC, 2020). En aquest informe volem parlar de
l’afectació específica que pateixen dones i nenes a causa de la interrupció dels serveis sanitaris
reproductius i sexuals i de l’assistència sanitària prenatal i postnatal de qualitat.
L’any que es van crear els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’any 2015, hi
havien 216 morts maternes per cada 100.000 nascuts vius de mitjana al món. La meta 3.1 dels
ODS pretén reduir aquest número a menys de 70 morts maternes per cada 100.000 nascuts
vius pel 2030. Segons el Fons de Població de les Nacions Unides la millor manera d’aconseguir
aquesta reducció és garantir que totes les dones tinguin accés a anticonceptius, proporcionar a
les dones embarassades l’atenció necessària en els parts incloses l’atenció obstètrica de
qualitat (UNFPA, 2020). Però la paralització dels serveis sanitaris reproductius i sexuals no
ajuden a aconseguir-ho, de fet, només empitjoren una situació on les dones desplaçades, les
dones refugiades, les dones que viuen en comunitats marginalitzades i les dones amb baixos
nivells d’alfabetització són les més afectades. Àdhuc, el 94% de les dones que moren per
causes relacionades amb l’embaràs tenen lloc a països amb un Índex de Desenvolupament
Humà baix o mig-baix (ONU Mujeres, 2020). El següent mapa mostra la incidència de
mortalitat materna per cada 100.000 nascuts (Figura 1).

Figura 1. Mortalitat materna per cada 100.000 naixement. Font: The World Bank, 2017
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Des del començament de la pandèmia, molts països han patit escassetat en l’aprovisionament
d’anticonceptius. Les Nacions Unides estimen que com a conseqüència de l’increment de la
pobresa i l’atur durant el 2020 així com per la limitació del transport transfronterer, 18 milions
de dones estan perdent l’accés a mètodes anticonceptius (OMS, 2020). A Mèxic, segons el
Consell Nacional de Població s’estima que a causa de la baixa assistència a serveis de salut
sexual i reproductiva, entre el 2020 i el 2021 hi haurà 125.719 embarassos addicionals en el
país, dels quals 21.000 serà de noies menors d’edat. A Namíbia, el diari The Namibian denuncia
que la falta de disponibilitat d’anticonceptius en les instal·lacions de salut pública del país és
una amenaça per la vida de les dones ja que pot conduir a un augment en el nombre
d’embarassos i conseqüentment en el nombre d’avortaments clandestins.
De fet, les mesures de confinament i els tocs de queda també han dificultat l’accés a
avortaments segurs. A Sud Àfrica, tot i ser l’avortament legal està estigmatitzat socialment.
Segons el diari Daily Monitor, a causa de les recomanacions de quedar-se a casa i els tocs de
queda moltes dones els costa sortir de casa per anar a avortar sense haver de donar
explicacions d’on van i que van a fer. També, la quantitat de píndoles del dia de demà
disponibles ha disminuït a causa del tancament de fronteres i les clíniques que ofereixen
avortaments han estat, com la majoria de centres sanitaris, desbordats a causa de la covid-19.
A Mèxic, el col·lectiu de dones Cihuatlahtolli de Veracruz denuncia que un dels pocs hospitals
de la zona que practicava l’avortament en cas de violació, ha deixat de fer-ho a causa de la
covid-19. Aquesta decisió dificulta encara més l’accés a avortaments segurs en una zona on
gran part del personal mèdic rebutja practicar aquest tipus d’interrupcions legals de l’embaràs
emparant-se en l’objecció de consciència.
Molts hospitals de diversos països han registrat una reducció en el número de dones
embarassades que atenen. Això ha estat reportat a diaris de Sud Sudan, Sud Àfrica, Tanzània,
Guinea, Togo, Benín, Kenya i Namíbia. Les visites als centres mèdics han disminuït a causa dels
confinaments, els tocs de queda, les interrupcions en els transports, així com la por d’infectarse al anar a un centre mèdic.
A Kenya, des del començament del confinament i el toc de queda, a mitjans de març, el
número de dones donant llum als hospitals havia disminuït dràsticament. Les raons
argumentades per no anar a l’hospital eren principalment la por a la violència policial que
estava tenint lloc al país o la por a haver de pagar elevades multes. En alguns casos, les mares
van donar llum a casa i el part va tenir complicacions implicant la mort el bebè o inclús de la
mare. Llevadores, comadrones i ginecòlogues van demandar al govern que les mesures preses
per disminuir la propagació de la covid-19 no neguessin el dret a la salut de les dones. Donada
la falta de resposta per part del govern, algunes ginecòlogues van posar en marxa un programa
d’ajuda a les dones en situació de part. Aquestes quan tenen contraccions poden trucar a una
llevadora i rebre indicacions de què fer. També poden ser transportades de manera segura i
gratuïta als hospitals més propers per donar llum al centre mèdic.
A Namíbia, algunes dones denuncien a través del diari The Namibian haver anat a l’hospital a
donar llum i no haver sigut ateses a causa de la manca de llits.
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A la ciutat de Conakry, capital de la República de Guinea, segons el Servei Nacional
d'Informació Sanitària el nombre de dones que han donat a llum el primer semestre del 2020
comparat amb el primer semestre del 2019 va disminuir un 11% i en el cas específic de part
per cesària un 17%. I a Sud Àfrica, segons un estudi del National Income Dynamics, un 16% de
les dones enquestades no havien anat a cap visita prenatal o de seguiment després del
naixement des del començament de la pandèmia.
A Uganda, degut al tancament de les escoles, instituts i universitats hi ha hagut una reducció
dràstica en les donacions de sang ja que el 70% de les donacions a nivell nacional prové
d’estudiants. Aquesta reducció afecta especialment als infants menors de 5 anys i a les dones
que han donat a llum. Els primers, utilitzen el 50% de la sang donada ja que causa de la malària
i greus nivells de desnutrició esdevenen anèmics. Les transfusions de sang a dones després
d’haver donat a llum ocupen el 30% de la demanda. I és que les hemorràgies post-part són la
principal causa de mor durant i post part.
Finalment, tot i que encara no hi ha estudis científic concloents, se sospita que les dones
embarassades corren un major risc de presentar formes greus de covid-19 i per tant de morir
per covid-19. I és que, a data de 14 de setembre Mèxic, va registrar 140 dones embarassades
mortes de 5.574 casos de dones embarassades amb covid-19, Brasil 135 de 2.256, Colòmbia va
reportar 40 mortes de 2.726 i Perú 35 mortes entre les 19.909 dones embarassades amb
covid-19 registrades. És per això que l’Organització Panamericana de la Salut ha demanat als
països americans que treballin per millorar i garantir l’accés als serveis d’atenció reproductius i
sexuals.
En conclusió, la salut maternal de les dones en molts països de l’Àfrica Subsahariana així com
en dones que estan en moviment migratoris o es estan marginalitzades, és cabdal pel seu estat
de salut. La interrupció dels serveis sanitaris reproductius i sexuals així com les mesures
punitives associades als tocs de queda i el confinament han dificultat greument l’accés a
l’atenció necessària per aquestes dones, constant-los-hi en algun cas la seva mort o la del seu
nadó. Cal reconèixer les necessitats específiques d’aquest grup poblacional per tal de preveure
els efectes que poden tenir mesures com el tancament de fronteres o els tocs de queda.
També cal fer esforços per facilitar l’accés a mètodes anticonceptius, avortaments segurs i
proporcionar l’atenció necessària a les dones embarassades.
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La pandemia dentro de las cárceles africanas y latinoamericanas
Las personas privadas de su libertad, como aquellas que se encuentran en prisiones y otros
centros de detención, conforman un grupo poblacional considerado de alto riesgo durante la
pandemia. Según el International Drug Policy Consortium (IDPC, 2020) resulta evidente que
una de las situaciones que los hace vulnerables es el hecho de que estas personas suelen vivir
en condiciones prolongadas de confinamiento y hacinamiento. Esto hace que no pueda
cumplirse la recomendación de distanciamiento físico, esencial para combatir la propagación
del virus. Más aún, el mantenimiento de una buena higiene sanitaria y el acceso a sistemas de
salud adecuados suelen estar limitados en estos establecimientos.
Además de lo antes mencionado, según la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC,
2020), en las cárceles sin circulación local del virus, el riesgo de su introducción puede estar
asociado a las personas recién admitidas, el personal penitenciario, los proveedores de
servicios y las personas visitantes. Es por esto que en adición a las recomendaciones brindadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNODC ha recomendado entre otras cosas:
descongestionar las celdas de las prisiones y mejorar su sanidad cuando sea posible; mantener
el acceso de los reclusos al aire libre tanto como sea posible; proporcionar alternativas a las
visitas como llamadas telefónicas o videollamadas, en caso de que las mismas se suspendan.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) ha dado algunas
recomendaciones adicionales: garantizar que los derechos humanos de las personas bajo la
custodia de las autoridades carcelarias y otros centros de detención sean respetados; separar a
los prisioneros de mayor riesgo de los otros de la manera más efectiva y menos perturbadora
posible; considerar la necesidad incrementada de apoyo emocional y psicológico de los
prisioneros, así como la necesidad de transparencia en el intercambio de información sobre la
enfermedad; y garantizar un enfoque con perspectiva de género al abordar la emergencia por
covid-19 en prisiones y otros lugares de detención.
Ciertamente, la mayoría de las cárceles latinoamericanas y africanas están lejos de poder
cumplir con las recomendaciones propuestas por las diferentes entidades. Según el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe hay 262 reclusos por cada
100.000 habitantes, mientras que en África y Asia esta cifra es de 97, en Europa de 187 y en
Oceanía de 157 (BID, 2020). Además, el promedio de sobrepoblación en las cárceles de
América Latina es del 64%. Puntualmente, tanto en El Salvador como en Guatemala dicha
sobrepoblación ha sido del 233% y en Haití esta cifra ha alcanzado el 354%. Más aún, el 20% de
los reclusos de Latinoamérica no tiene acceso suficiente a agua potable, solo el 37% de ellos
cuenta con jabón, el 58% no cuenta con una cama para dormir, y el 29% no recibe atención
médica.
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Por su parte, las cárceles africanas son conocidas por su superpoblación, por brindar una mala
nutrición a los reclusos, por contar con una alta tasa de enfermedades, y por la violación de
derechos humanos en general (Muntingh, 2020). Respecto a la superpoblación, en países
como Uganda y Zambia hay un promedio de tres personas ocupando el espacio que
originariamente había sido diseñado para una. Otra situación preocupante en esta región es la
cantidad de reclusos que están privados de su libertad sin un juicio y sin una condena, es decir,
siendo presuntamente inocentes. Específicamente en los países del sur y el este de África, uno
de cada tres prisioneros se encuentra en dicha situación. Particularmente en Ruanda, esto
afecta al 57% de los reclusos.
Por lo dicho anteriormente, resulta evidente que el hacinamiento y la superpoblación son dos
grandes problemáticas dentro de los centros de detención africanos y latinoamericanos. Si
bien se ha intentado evitar la entrada del virus en las cárceles, la realidad es que el mismo se
extendió rápida y descontroladamente apenas se registró algún caso. Según el periódico Daily
Motion de Uganda, la prisión de Amuru, cerró después de que 153 reclusos fueran detectados
con covid-19. Según el periódico La Jornada, en la cárcel de Ciudad del Este en Paraguay, en
tan solo un mes se contagiaron 400 personas. En Brasil, el número de presos contagiados
aumentó un 134% en tan sólo un mes, según el periódico O Globo. Para el mes de julio, en las
cárceles de Bogotá, Colombia, había más de 1700 casos confirmados, según denuncia el
periódico El Tiempo. También en Panamá, según el periódico El Universo, hubo unos ratios de
infección muy altos en distintas cárceles del país. En una cárcel de la localidad de Santiago 313
de sus 503 prisioneros contrajeron el virus, en la prisión de la ciudad de Penonomé el 92% de
los reclusos dieron positivo al coronavirus y en la cárcel de Chipré más de la mitad de los
presos resultaron contagiados.
En varias prisiones, los reclusos han aprovechado esta situación para denunciar el pobre
estado sanitario en el que viven y la poca atención médica que reciben. Un ejemplo concreto
es el caso del departamento de Cochabamba, en Bolivia, donde se registraron motines
sincronizados en cuatro de sus cárceles más pobladas como consecuencia de la muerte de un
prisionero, según explica el periódico La Jornada. Los reclusos denunciaron que no hay
médicos ni medicamentos dentro de las prisiones, y que nadie les ha realizado las pruebas
necesarias para saber si tenían el virus o no, ni siquiera luego de que muchos de ellos
presentaran síntomas.
Las visitas se suspendieron en casi todas las prisiones tanto en África como en Latinoamérica.
Si bien como ya se ha comentado anteriormente ha habido recomendaciones de reemplazarlas
por videollamadas, la mayoría de ellas no cuentan con los recursos necesarios para poder
realizarlas. Un contraejemplo que llama la atención es el caso de las cárceles colombianas.
Según informa el periódico El Tiempo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
ha logrado que se lleven a cabo más de 85 mil llamadas virtuales en las prisiones de todo el
país. Dichas videollamadas suelen durar alrededor de 15 minutos y tienen como objetivo
disminuir los niveles de estrés y ansiedad que sufren los presos a causa de las nuevas
restricciones.
Para combatir la superpoblación en las prisiones, la OMS recomendó la liberación temprana de
ciertos reclusos (Muntingh, 2020). Esta idea fue celebrada y llevada a cabo en varios países de
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África y en algunos de Latinoamérica. En Etiopía se liberaron más de 1560 convictos, 38 de los
cuales eran mujeres, cuyos crímenes no incluían homicidio, violación o tráfico de personas, tal
y como explica el periódico Borkena. Según el informativo Anadolu Agency, en Malawi, donde
las cárceles están al triple de su capacidad, fueron excarcelados casi 500 reclusos que contaron
con el perdón del Presidente. En Nigeria, donde las prisiones también albergan tres veces más
reos de lo que deberían, según el diario Daily Trust, se liberaron más de 7700 reclusos en 39
prisiones. En Uganda, más de 2600 convictos con cargos leves, como conducta rebelde o
comportamiento vagabundo, fueron liberados, según explica el periódico Daily Monitor.
También en Togo, según el informativo Togo Presse, más de 1000 presos con cargos similares
han sido excarcelados. En Ecuador, más de 800 convictos fueron liberados, según el diario
Primicias. Casi la mitad de ellos estaban detenidos por deudas por pensión alimenticia.
En conclusión, resulta evidente que las cárceles latinoamericanas y africanas están lejos de
poder enfrentarse a una pandemia de tal índole, cuando las recomendaciones básicas para
evitar los contagios han sido justamente los puntos más débiles de estos establecimientos. Los
mismos se caracterizan por una elevada superpoblación y hacinamiento, acceso limitado a
agua potable y a servicios sanitarios, así como escasa atención médica y altos índices de
malnutrición. Todas estas carencias hicieron que el virus se propagase rápida y
descontroladamente en aquellos centros penitenciarios donde ingresó. Una de las dos
principales medidas que se tomaron al respecto fue la suspensión de las visitas, las cuales no
pudieron reemplazarse por llamadas virtuales en la mayoría de los casos. La segunda gran
medida fue la excarcelación de un gran número de reclusos. Esto fue celebrado y llevado a
cabo en muchos países del Sur Global, especialmente en el continente africano. Queda claro
una vez más que las medidas de prevención para la propagación de la covid-19 deben ser
propias y contextualizadas para cada región. Es decir, no pueden ser globalizadas ni
generalizadas, puesto que no todos los países cuentan con los mismos recursos y capacidades.
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