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Fálase de fame crónica cando nos referimos a persoas 
que están mal nutridas (subnutridas) e que teñen fame 
constantemente e polo tanto son moi vulnerables as 
enfermidades e as infeccións.

Estas persoas en xeral atópanse nos países en vías de 
desenvolvemento ou en entornos onde hai pobreza 
rural, pobreza urbana ou catástrofes ambientais.
O grupo humano que máis fame pasa son as persoas 
que cultivan pequenos anacos de terra en zonas pobres 
para outros onde as inclemencias do tempo, as guerras 
e os baixos soldos non lles permiten sobrevivir 
dignamente alimentando ás súas familias. Ademais de 
esta pobreza rural tamén medra a pobreza urbana que 
se orixina de emigrar da aldea á cidade creando bolsas 
de pobreza que conlevan fame. Cando estas realidades 
se xuntan as catástrofes naturais (inundacións, sequías, 
terremotos…) a problemática da fame non deixa de 
medrar.

A maioría das persoas que pasan fame viven en países 
en vías de desenvolvemento, aínda que esta praga non 
é allea ao mundo industrializado. Segundo os datos da 
FAO no INFORME da FAME do 2010, Asía e o 
Pacífico albergan o maior número de persoas que 
pasan fame, mentres que África Subsahariana ten a 
maior prevalencia de fame cun tercio da poboación 
desnutrida.
-  África Subsahariana: 239 millóns
- Asía e o Pacífico: 578 millóns
- América latina e o Caribe: 53 millóns
- Próximo Oriente e África do norte: 37 millóns
- Países Desenvoltos: 19 millóns
Existe unha grande diferencia de mortalidade infantil 
entre uns países e outros , como podemos observar na 
seguinte táboa. 

PAISES MORTALIDADE
INFANTIL

ANGOLA 176
AFGANISTAN
MALI

146
111

NIGERIA 92
ETIOPÍA 77
COSTA DE MARFIL

 

65

 

PAQUISTAN 63

 

SAHARA OCCIDENTAL

 

60

 

HAITÍ                              

            

54

 

KENIA 52

 

MADAGASCAR 51

 

AZERBAIXAN

 

51

 

INDIA 48

 

NEPAL 45

 

SUDÁFRICA 43

 

BOLIVIA 42

 

IRAQ 42

 

TURQUÍA 24

 

PARAGUAY 23

 

PERÚ 22

 

VIETNAM 21

 

LIBIA 20

 

COLOMBIA 16

 

MALASIA 15

 

URUGUAY 10
 

ESPAÑA 3

A FAME CRÓNICA A FAME NO MUNDO

Táboa de persoas subnutridas no mundo

1969-1971= 878 millóns (13%)
1979-1981= 853 millóns (14%)
1990-1992= 843 millóns (14%)
1995-1997= 787 millóns (16%)
2000-2002= 833 millóns (21%)
2005-2007= 898 millóns (26%)

No mundo hai alimentos suficientes para todos os 
habitantes, aínda que moitas persoas non teñen acceso 
a eles. Para facilitar ese acceso é preciso:

a) Desenvolver intervencións para mellorar a 
dispoñibilidade de alimentos aumentando o 
rendementos dos cultivos e ofertando técnicas e 
ferramentas necesarias para traballar a terra.
b) Proporcionarlle ás familias máis necesitadas 
acceso directo ós alimentos.

Para conseguir erradicar a fame os representantes dos 
diversos países da ONU (Organización das Nacións 
Unidas) na cumbre do Milenio do ano 2000 marcan 
como obxectivo 1 do Desenvolvemento do Milenio 
reducir a metade a proporción de persoas que pasan 
fame no ano 2015.

REDUCIR A FAME

Os máis afectados pola pobreza e a fame son os 
nenos xa que dela dependen a súa supervivencia, a 
súa saúde, a súa nutrición, a educación, etc.
As organizacións como “Manos Unidas” e 
“UNICEF” dinnos que máis de 1000 millóns de 
nenos sofren desnutrición, que é un dos factores 
importantes en máis da metade das mortes de nenos 
de 5 anos. Mas de trescentos millóns de nenos 
déitanse todos os días con fame.
Axudar aos nenos e nenas do mundo é unha das 
actividades básicas de organizacións como 
“UNICEF”, “Manos Unidas”, “Intermon” apoiando 
a boa nutrición e a inmunización dos máis novos con 
vacinas.
Organizacións que loitan contra a fame
A fame conleva a explotación infantil xa que os 
nenos ganan moito menos ca un adulto e resultan 
máis rendibles. Por exemplo no Sur de Asía 
traballan máis de 100 millóns de nenos, dos que 
máis dun 20% fan xornadas de 13 horas diarias por 
un soldo entre 15 e 20 € ao mes.
En Latinoamérica traballan 17 millóns de nenos 
entre 5 e 17 anos as ganancias que eles aportan 
poden ser de 10 ou 20% dos ingresos das súas 
familias.

O GRUPO HUMANO
QUE MÁIS PADECE: 

A INFANCIA

COMBATER A FAME
A fame é algo que causamos moitos dos países do noso 
planeta, mentres que nuns o problema do sobrepeso 
infantil e a obesidade é alarmante noutros a fame mata 
a milleiros de nenos e adultos.
Así sucede que nos países pobres se morre por non 
comer e nos países ricos por comer demasiado.
Rafael Ruíz no País Semanal cóntanos como causamos 
fame e como podemos combatela, tendo en conta os 
seguintes puntos:

A incompetencia ou a corrupción dos gobernos dos 
países pobres. Xeralmente teñen gobernos que son 
autoritarios e os seus dirixentes que non pasan fame, 
nin necesidades de ningún tipo, mesmo malgastan os 
recursos naturais dos seus países e non se preocupan de 
previr a fame do seu pobo.

As mentiras do libre mercado. Como existen 
multinacionais que venden os cereais máis baratos, os 
países pobres aínda que sexan productores deses 
mesmos cereais non teñen onde vendelos, nin poden 
facelo porque lle é mais caro cultivalos.

As guerras. Obrigan á xente e as familias a escapar e 
así xa non poden cultivar as terras. Cando chega 
a paz despois de moitos anos as terras están 
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sementadas de minas antipersoas e 
tampouco se poden traballar.

Non chega con dar peixe, hai que 
ensinar a pescalo. Os países ricos 
respondemos ben cando hai unha 
catástrofe (Haití) pero o que non  
facemos tan ben é axudar a evitalas. 
Porque ese é un traballo lento, gradual e 
as veces invisible.

Hai amores que matan. A axuda 
internacional é insuficiente xeralmente 
aínda que non sempre. A dependencia 
dos países pobres non pode levalos a 
acostumarse a recibir sen máis, a 
esperar que os alimentos cheguen no 
camión semanalmente para o reparto. 
Hai que saber organizarse de xeito 
productivo, responsable e eficaz.

As enfermidades. A fame causa 
enfermidades e unha persoa enferma 
tampouco pode traballar o campo ou 
darlle de comer a súa familia ou 
alimentarse el mesmo. Créase un 
círculo vicioso.

A situación xeográfica. Onde máis 
fame se padece é nos países situados nas 
latitudes dos trópicos. Son os que máis 
sequías pasan e inundacións, aínda que 
tamén son os máis fértiles.

O OUTONOINVESTIGAMOS
ANOS
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Caridade responsable. A fame é un 
problema de orixe humano. É o 
resultado de determinadas decisións 
por parte dos gobernantes. Por iso 
canto máis preparada sexa a xente que 
está no poder e canto máis xenerosa e 
sol idaria a  xente dos países 
desenvoltos, menos fame haberá no 
mundo porque mellores respostas se 
darán aos sete puntos anteriores.

Nós somos uns privilexiados porque 
non nos falta de nada, temos a sorte de 
ter unha familia que nos coida, nos 
quere e nos protexe, a sorte de vivir 
nun país con paz e leis que penan estes 
abusos.

Todos eses nenos deberían ter as 
mesmas oportunidades que temos nós 
e todos debemos procurar que sexa así.

Debemos axudarnos uns aos outros, 
buscar o xeito de facelo, colaborando 
con ONGs e se o conseguimos 
contribuiremos a un futuro e un mundo 
mellor.

Mentres uns tiran o que non queren ou 
l les sobra,  outros non teñen 
absolutamente nada. Temos que loitar 
por conseguir un equilibrio e máis 
igualdade.


