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El nostre sistema econòmic no funciona igual per a tothom. Centenars de milions de 
persones viuen en la pobresa extrema mentre les elits més riques obtenen enormes 
guanys. 

Tot i que el nombre de milmilionaris s'ha duplicat des de l'inici de la crisi econòmica i les 
seves fortunes creixen a un ritme de 2500 milions de dòlars al dia, les elits econòmiques 
i les grans empreses tributen als tipus més baixos de les últimes dècades . Això té un 
cost humà enorme, que es tradueix per exemple en la manca de personal docent per a 
infants o de medicaments en els centres de salut. La provisió privada d'aquest tipus de 
serveis penalitza a les persones pobres i afavoreix les elits. Les dones són les principals 
perjudicades ja que, a través de la innombrable quantitat d'hores que dediquen al treball 
de cures no remunerat, són els que en últim terme s'encarreguen de suplir les mancances 
dels serveis públics.

Cal que transformem les nostres economies a fi de garantir la provisió universal de serveis 
públics bàsics com la sanitat i l'educació. Per aconseguir-ho, les persones i empreses 
més riques han de tributar el que els correspon amb justícia. Això contribuirà a reduir de 
manera significativa la bretxa existent tant entre rics i pobres com entre dones i homes.
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Foto de portada: Judith és professora en una escola de la província Équateur, a la República 
Democràtica del Congo. El director de l'escola va morir a causa del virus de l'Ébola, i Judith 
va haver d'estar en quarantena durant 21 dies com a mesura de precaució. Després de la 
quarantena, Oxfam li va proporcionar ajuda perquè pogués reinserir-se en la seva comunitat. 
Oxfam també ha construït a l'escola instal·lacions per rentar-se les mans i una zona de 
descans per als estudiants i professors que no es trobin bé, i ha promogut pràctiques 
d'higiene. Foto: Alain Nking / Oxfam.

Traduït i revisat del castellà per Francesc Mateu.



PRÒLEGS

Sempre he volgut ser professora. El meu pare, que va morir el 2015, va ser professor 
de matemàtiques durant tota la seva vida. Va ser ell qui em va inspirar i em va 
transmetre el desig de ser professora. Ja porto 19 anys ensenyant. Les meves 
germanes també es dediquen a l'ensenyament. Som una família de professores!

Dono classes a l'escola secundària de la meva comunitat. Els i les alumnes de 
la meva escola vénen de famílies molt pobres. La majoria han de recórrer grans 
distàncies a peu perquè no tenen una altra escola més a prop. Molts vénen a classe 
amb l'estómac buit, la qual cosa dificulta l'aprenentatge. A la nostra escola, el 
problema és que no tenim prou llibres de text, les aules estan en molt mal estat i 
amb prou feines tenim materials didàctics. Hem de compartir-los. 

Durant els meus anys com a professora, he conegut moltíssimes infants molt 
intel·ligents, amb qualificacions per sobre de la mitjana, tot i venir d'entorns pobres. 
Recordo a Chimwemwe Gabisa, que era brillant en matemàtiques, la millor alumna 
que he tingut. Va acabar la secundària, però no va poder anar a la universitat perquè 
no tenia com pagar-. 

He vist els cars col·legis privats de la ciutat, on van els infants de famílies riques 
que s’ho poden permetre, i tenen unes instal·lacions fantàstiques. Em sembla injust 
que sigui molt més difícil per els i les alumnes rebre una bona educació a les escoles 
públiques. Tot just reben ajuda per poder estudiar. 

Gràcies a aquest informe d'Oxfam, he pogut descobrir les enormes diferències que 
actualment existeixen entre rics i pobres al món. Com uns pocs tenen tant, i la 
majoria té tan poc. Com ho pot permetre Déu? Tots els mesos pago els impostos que 
em corresponen en base al meu escàs salari. No entenc per què els que ho tenen tot 
no tributen el que haurien, i així contribueixen a finançar el desenvolupament. 

Si tinguéssim més diners, podríem millorar molt la nostra escola. Podríem donar 
d'esmorzar als i les alumnes, i llibres de text. Podríem ajudar-los a cobrir necessitats 
bàsiques com els uniformes escolars i altres materials, com els quaderns d'exercicis. 
Així, almenys tindrien més oportunitats a la vida. Seria meravellós poder-ho fer.

Nellie Kumambala, 
professora de 
secundària a Lumbadzi, 
Malawi
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Sóc un professional del capitalisme. He fundat o finançat 37 empreses, i vaig ser el 
primer inversor extern d'Amazon. La lliçó més important que he après en els meus 
dècades d'experiència amb el capitalisme de mercat és que la moral i la justícia són 
condicions indispensables per a la prosperitat i el creixement econòmic. L'avarícia no 
és bona.

El problema és que pràcticament totes les figures amb certa autoritat, des 
economistes i polítics als mitjans de comunicació, ens diuen el contrari. L'actual 
crisi de desigualtat és conseqüència directa d'aquest fracàs moral. Aquesta societat 
exclusiva i enormement desigual, basada en la riquesa extrema d'uns pocs, pot 
semblar inamovible i inevitable en aquest moment, però arribarà el dia en què 
s'ensorrarà. En algun moment es produiran aixecaments, als quals seguirà un caos que 
no beneficiarà a ningú, ni a les persones riques com jo, ni tampoc a les més pobres, 
que de totes maneres ja han quedat relegades.

Per evitar aquesta crisi existencial, hem de clavar una estaca al cor d'aquesta religió 
neoliberal que ofereix recompenses immediates a l'avarícia, però a costa del nostre 
futur. Hem de substituir-la per un nou marc econòmic que Oxfam ha denominat 
"economia humana", basat en el reconeixement que la justícia i la inclusió no són 
resultat de la prosperitat econòmica, sinó la seva causa. 

Tan sols una societat que aspiri a que totes les persones formin part de la seva 
economia pot prosperar a llarg termini. Per construir aquesta societat, els més rics 
han de pagar els impostos que els corresponen. Malgrat tot, com demostra l'informe 
d'Oxfam d'aquest any, actualment estan fent el contrari. Els tipus màxims dels 
impostos que graven a les persones i empreses més riques són les més baixes de les 
últimes dècades, i els nivells sense precedents d'evasió i elusió fiscal permeten a les 
elits econòmiques tributar encara menys. 

No hi ha justificació moral per aquest comportament més enllà del dogma neoliberal, 
ja desacreditat, segons el qual, si tothom maximitza el seu egoisme, d'alguna manera 
el món es convertirà en un lloc millor. En realitat, aquesta idea és contraproduent 
també des del punt de vista econòmic, ja que el ciutadà mitjà, que és qui dinamitza 
l'economia, s'està empobrint perquè els milmilionaris puguin engreixar els seus 
comptes bancaris. No tinc cap dubte que els més rics de la nostra societat poden i han 
de tributar molt més, a fi de contribuir a la construcció d'una societat més equitativa i 
una economia més pròspera. 

Com demostra l'informe d'Oxfam, si els nostres governs fossin capaços de gravar 
la riquesa de manera més justa, podríem garantir que totes els infants tinguin 
oportunitats de futur. Podríem garantir que ningú visqui amb por a emmalaltir per no 
poder pagar els costos sanitaris, ja sigui a l'Índia o al meu propi país, Estats Units. 
Podem i hem d'utilitzar aquesta riquesa per construir economies i societats millors i 
més equitatives. 

L'actual ortodòxia neoliberal ens ensenya que la inclusió i la justícia són un luxe. Que 
la sanitat i l'educació han de quedar a mercè del lliure mercat, de manera que tan sols 
els que puguin pagar aquests serveis tinguin accés. Que reduir la tributació dels més 
rics serà beneficiós per al creixement econòmic. Això, és una visió errònia i retrògrada. 

Al final, la veritable font del creixement econòmic i d'una nova civilització és 
precisament la nostra humanitat, i no la manca d'ella. Es tracta d'un imperatiu no 
només per activistes i el món acadèmic, sinó per al conjunt de la població, inclosos els 
milmilionaris. No és una qüestió de si podem permetre'ns fer-ho, sinó més aviat de si 
podem permetre'ns no fer-ho.

Nick Hanauer, 
emprenedor i inversor 
de capital risc
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Com Oxfam porta assenyalant els últims cinc anys, l'actual nivell de desigualtat 
econòmica és una autèntica catàstrofe. Segons la investigació d'Oxfam, en 
l'actualitat, tan sols 26 persones posseeixen la mateixa riquesa que els 3.800 milions 
de persones que componen la meitat més pobra de la humanitat. L'any passat eren 
43 persones. Si bé cada vegada hi ha un consens polític més gran per abordar la 
desigualtat extrema, incloent la fixació d'un objectiu de desenvolupament sostenible 
específic sobre aquesta qüestió, ha arribat l'hora d'adoptar mesures reals. 

L'excel·lent informe d'Oxfam ¿Benestar públic o benefici privat? recomana una 
eina pràctica amb la qual tots els països poden reduir la desigualtat: la provisió de 
serveis públics universals i gratuïts. L'informe es centra en l'incomparable paper 
que exerceixen els serveis públics, com la sanitat i l'educació, a l'hora de lluitar 
contra la pobresa, reduir la desigualtat i combatre la desigualtat de gènere. Des de 
la meva experiència com a ex primera ministra de Noruega i exdirectora general de 
l'Organització Mundial de la Salut, subscric totalment aquest missatge. 

En molts països, l'atenció sanitària i l'educació de qualitat estan només a l'abast 
dels que tenen diners, mentre que milions de persones no tenen accés a serveis 
sanitaris que els salvarien la vida, o bé cauen en la pobresa perquè han de pagar 
enormes sumes per a la seva atenció sanitària. Les dones i els infants són els 
principals perjudicats, ja que tenen una major necessitat d'aquests serveis, però 
menys accés als recursos econòmics. En alguns països, les dones en situació de 
pobresa i els seus nadons arriben a ser empresonades en els hospitals per no poder 
pagar els costos sanitaris del part. 

La solució a aquest problema resulta senzilla: serveis públics universals i gratuïts. 
Lamentablement, aquest mecanisme provat per a la reducció de la desigualtat sol 
enfrontar-se a poderosos interessos polítics. 

Per superar aquests interessos i ser capaços d'oferir uns serveis públics equitatius, 
els governs i líders polítics han de fer una gran inversió, tant de recursos públics 
com de capital polític. La provisió de serveis públics universals i gratuïts no només 
permetria millorar els indicadors socials, accelerar el creixement econòmic i reduir 
les desigualtats, sinó que a més es tracta d'una decisió política intel·ligent que pot 
reforçar la cohesió social i deixar un sòlid llegat a les generacions properes . 

El primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans afirma que: "Tots els 
éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets". Set dècades després de 
l'adopció d'aquest document històric, el present informe d'Oxfam constitueix un sòlid 
recordatori d'aquest principi, així com de l'enorme repte que suposa aconseguir que 
aquestes boniques paraules es facin realitat. 

La lluita contra la desigualtat continua sent un dels principals reptes què 
actualment enfronta la humanitat, i la provisió de serveis públics universals és una 
eina de provada eficàcia per fer-hi front. Hem adoptar mesures urgents per combatre 
la desigualtat extrema i construir un futur més just, saludable i harmoniós per a 
tothom, i no només per a una minoria.

Gro Harlem 
Brundtland, 
membre fundadora 
de The Elders, 
directora general de 
l'Organització Mundial 
de la Salut entre 1998 
i 2003 i primera dona 
a ocupar el càrrec de 
primera ministra de 
Noruega 
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SI L'1% MÉS RIC PAGUÉS UN 0,5% MÉS D'IMPOSTOS SOBRE LA RIQUESA, ES RECAPTARIA MÉS DINERS 
DEL NECESSARI PER:   

LA RIQUESA DELS MILMILIONARIS 
HA CRESCUT 900.000 MILIONS DE 
DÒLARS L'ÚLTIM ANY, ÉS A DIR: 

LA POBRESA EXTREMA ESTÀ AUGMENTANT A 
L'ÀFRICA SUBSAHARIANA. 

2 500 milions 
de dòlars al 
dia.1

Benestar públic o benefici privat?

ELS HOMES POSSEEIXEN UN 50% MÉS 
DE LA RIQUESA MUNDIAL QUE LES 
DONES3. 

escolaritzar els

262  
 milions  

d’infants que actualment no 
tenen accés a una educació... 

... i proveir serveis d'atenció 
sanitària que salvarien la vida a 

3,3 
milions

de persones.5

Dades recents també 
mostren que 400 milions de 
persones (gairebé la meitat 
de la humanitat) freguen la 
pobresa extrema i viuen amb 
menys de 5,50 dòlars al dia. 
  

5,50 
dòlars al 
dia.2

UN RECENT ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ A 13 PAÏSOS EN 
DESENVOLUPAMENT HA REVELAT QUE EL 69% DE LA 
REDUCCIÓ TOTAL DE LA DESIGUALTAT ES DEVIA A LA 
DESPESA EN EDUCACIÓ I SALUT.4 
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PRINCIPALS RECOMANACIONS 
Els governs haurien d'escoltar als seus ciutadanes i ciutadans i adoptar 
mesures pertinents per reduir la desigualtat. Tots els governs haurien 
d'establir una sèrie de metes i plans d'acció concrets i subjectes a 
terminis definits, com a part dels compromisos adquirits en virtut de 
l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 10 sobre desigualtat. 
Aquests plans haurien d'incloure mesures en els següents àmbits: 

Universalitzar la provisió gratuïta de serveis públics com la salut i 
l'educació que funcionin també per a les dones i les nenes. Deixar de 
donar suport a la privatització dels serveis públics. Oferir pensions, 
prestacions per fills i altres prestacions socials a totes les persones. 
Dissenyar tots els serveis de manera que es garanteixi que també 
beneficien les nenes i les dones.

Alliberar temps a les dones reduint els milions d'hores no remunerades 
que dediquen cada dia a la cura de les seves famílies i les seves 
llars. Possibilitar que els que realitzen aquest treball essencial 
puguin manifestar la seva opinió en la presa de decisions en matèria 
pressupostària. Invertir en serveis públics com l'abastament d'aigua, 
la xarxa elèctrica i les llars d'infants per reduir el temps que dediquen 
les dones a la feina de cures no remunerat. Dissenyar tots els serveis 
públics de manera que beneficiïn les persones que disposen de poc 
temps lliure.

Posar fi a la carrera a la baixa en la tributació de les persones més riques 
i les grans empreses. Gravar la riquesa i el capital a nivells més justos. 
Posar fi a la carrera a la baixa en els impostos sobre la renda empresarial 
i de les persones físiques. Acabar amb l'evasió i l'elusió fiscal de les 
grans empreses i fortunes. Consensuar un nou conjunt de normes i 
institucions a nivell mundial que permetin redissenyar el sistema tributari 
perquè sigui just, en un procés en el qual els països en desenvolupament 
participin en peu d'igualtat. 

1

2

3

resum executiu 
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En 2018, Mukesh Ambani ocupava el dinovè lloc en la llista anual de milmilionaris de 
Forbes, i és el ciutadà indi més ric. Viu a Mumbai, en una torre de més de 170 metres 
d'altura valorada en 1.000 milions de dòlars, el que la converteix en la residència 
privada més cara del món.6  

Pratima viu en un suburbi a Patna, a la zona oriental de l'Índia, i ha perdut els seus 
bessons a causa dels retards i l'escassetat de recursos que afecten el centre de 
salut més proper al seu domicili. Les dones pobres com Pratima no tenen accés a 
serveis de salut materna adequats durant el part, la qual cosa les fa vulnerables 
davant de possibles complicacions i negligències, i pot arribar a produir la mort del 
nadó en el part. 

Jeff Bezos, fundador d'Amazon, és actualment l'home més ric del món amb una 
fortuna que, segons la llista Forbes de 2018, puja a 112.000 milions de dòlars. Tan 
sols l'1% de la seva riquesa equival al pressupost sanitari total d'Etiòpia, un país on 
viuen 105 milions de persones. Recentment ha fet pública la seva decisió d'invertir la 
seva fortuna en viatges espacials, ja que no se li ocorre res més en el que gastar els 
seus diners.7  

Zay treballa en el sector del processament de la gamba a Tailàndia. Les gambes 
que pela es venen a grans distribuïdors com els supermercats Whole Foods, que en 
l'actualitat pertanyen a Amazon. Després de finalitzar una jornada laboral en què 
pot arribar a estar 12 o 13 hores pelant gambes, Zay està tan cansada que es queda 
pràcticament immobilitzada. "S'aprofiten dels treballadors", afirma Zay qui, en el 
millor dels casos, guanya poc més de 15 dòlars al dia. 

El caos, el soroll i la densitat 
poblacional del suburbi de 
Kibera contrasta amb l'afable 
camp de golf del Royal Nairobi 
Golf Club, inaugurat el 1906. 
Foto: Johnny Miller.
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apostem pel benestar 
públic, no el benefici 
PRIVAT 

"ARRIBA UN MOMENT EN 
EL CURS DE LA HISTÒRIA 
EN QUÈ LA HUMANITAT 

ESTÀ CRIDADA A 
ADQUIRIR UN NOU NIVELL 

DE CONSCIÈNCIA ... 
D'ASSOLIR UNA MAJOR 

ALTURA MORAL. UN 
MOMENT EN EL QUAL 

HEM DE DESPRENDRE'NS 
DE LA POR I DONAR-
NOS ESPERANÇA UNS 
ALS ALTRES. AQUEST 

MOMENT ÉS ARA” 

DR. WANGARI MAATHAI, 
FUNDADORA DEL MOVIMENT 

CINTURÓ VERD, PREMI NOBEL DE 
LA PAU EL 2004

"SI UNA SOCIETAT 
LLIURE NO POT AJUDAR 
A LA MAJORIA QUE SÓN 

POBRES, NO PODRÀ 
SALVAR A LA MINORIA 

QUE SÓN RICS" .- JOHN F.

KENNEDY, DISCURS 
D'INVESTIDURA 20 DE GENER 

DE 1961.

La bretxa entre rics i pobres ens està dividint. Ens impedeix eradicar la pobresa i 
assolir la igualtat entre dones i homes. No obstant això, la major part dels nostres 
líders polítics no està aconseguint reduir aquesta perillosa fractura. No té per què 
ser així. La desigualtat no és inevitable, sinó una elecció política,8 i és possible 
adoptar mesures concretes per reduir-la. 

Aquest informe se centra en la inigualable capacitat dels serveis públics 
universals, com l'educació i la salut, per combatre la pobresa i reduir la 
desigualtat.9  Els serveis públics universals constitueixen els fonaments de les 
societats lliures i justes. Els governs tenen la capacitat de proveir al conjunt de la 
ciutadania d'uns serveis públics essencials.

Hi ha consens cada cop més gran10 a considerar que la riquesa de les grans 
fortunes i empreses no està prou gravada, i sobre el fet que la factura fiscal recau 
de manera desproporcionada sobre la classe treballadora. Tan sols quatre centaus 
de cada dòlar recaptat a través d'impostos corresponen als impostos sobre la 
riquesa.11 

Les fortunes dels més rics del món han augmentat fins a assolir nivells sense 
precedents.12 Si la riquesa es gravés de manera més equitativa, es podrien recaptar 
ingressos suficients per garantir l'escolarització de totes els infants del món, i que 
cap persona s’arruïni per poder costejar els tractaments mèdics que necessiti la 
seva família. Així, seria possible construir una economia més humana i equitativa, 
que posi en valor el que de veritat importa.

Els avenços en la lluita contra la pobresa 
s'estan alentint dràsticament  
Un dels majors èxits de les últimes dècades ha estat l'enorme reducció del nombre 
de persones en situació de pobresa extrema, una categoria en què, segons el Banc 
Mundial, es troben aquelles persones que viuen amb 1,90 dòlars al dia o menys . No 
obstant això, dades recents d'aquesta institució indiquen que la taxa de reducció 
de la pobresa s'ha reduït a la meitat des de 2013.13  De fet, la pobresa extrema 
està augmentant a l'Àfrica subsahariana. A més, aquestes noves dades mostren 
que la major part de la humanitat amb prou feines ha aconseguit allunyar-se de la 
pobresa, ja que una mica menys de la meitat de la població mundial (3.400.000.000 
de persones) subsisteix amb menys de 5,50 dòlars al dia, xifra en la qual el Banc 
Mundial ha fixat el seu nou llindar de pobresa extrema als països de renda mitjana-
alta.14  Així mateix, les dades del Banc Mundial posen de manifest que les dones 
tenen més probabilitats d'estar sumides en la pobresa, especialment quan estan en 
edat reproductiva, a causa de la càrrega de treball de cures no remunerat que se'ls 
assigna.15 
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Aquestes xifres són conseqüència directa de la desigualtat,17 i del fet que, durant 
dècades, els més rics hagin anat acumulant un percentatge desproporcionat de 
la riquesa. L'Informe sobre la Desigualtat Global de 2018 va revelar que, entre 1980 
i 2016, la meitat més pobra de la població mundial només va rebre 12 centaus per 
cada dòlar de creixement dels ingressos a nivell mundial, davant els 27 cèntims 
que ha obtingut l'1 % més ric de la població.18 La conclusió és clara: per eradicar la 
pobresa hem de combatre la desigualtat.

El cost humà de la desigualtat és devastador.  Avui:

  262 milions de menors no podran anar a l'escola.19 

  Gairebé 10.000 persones moriran per no tenir accés a atenció sanitària.20  

  Es realitzaran 16.400 milions d'hores de treball de cures no remunerat, 
majoritàriament per part de dones pobres.21 

Els nostres actuals governs s'enfronten a un dilema decisiu: treballar perquè totes 
les ciutadanes i ciutadans tinguem una vida digna, o mantenir l'extrema riquesa 
d'uns pocs. 

La proliferació dels milmilionaris
Ja han passat deu anys des que l'inici de la crisi econòmica va sacsejar els 
fonaments del món i que tant patiment ha provocat. En aquest període, la riquesa de 
les persones més riques del món s'ha incrementat considerablement:

  En els deu anys posteriors a la crisi econòmica, el nombre de milmilionaris 
pràcticament s'ha duplicat.22 

  La riquesa dels milmilionaris que hi ha al món s'ha incrementat en 900.000 
milions de dòlars només en l'últim any, la qual cosa equival a un increment de 
2.500 milions de dòlars diaris. Mentrestant, la riquesa de la meitat més pobra de 
la població mundial, que equival a 3.800 milions de persones, es va reduir en un 
11%.23  

  Els milmilionaris són més rics que mai. Entre 2017 i 2018, cada dos dies sorgia de 
mitjana un nou milmilionari.24 

  La riquesa està cada vegada més concentrada en menys mans: l'any passat, 26 
persones posseïen la mateixa riquesa que 3.800 milions de persones, la meitat 
més pobra de la humanitat; el 2017, aquesta xifra era de 43 persones.25 

  La fortuna de Jeff Bezos, propietari d'Amazon i l'home més ric del món, s'ha 
incrementat fins a arribar als 112.000 milions de dòlars. Només l'1% de la seva 
fortuna equival a la totalitat del pressupost sanitari d'Etiòpia, un país on viuen 
105 milions de persones.26  

  Si una única empresa s’encarregués de realitzar tot el treball de cures no 
remunerat que duen a terme les dones de tot el món, la seva facturació anual 
pujaria a 10 bilions de dòlars,27 43 vegades més que la d’Apple.28 

ROBERTA ÉS 
POLICIA. VA DONAR 

A LLUM A BESSONS A 
L'HOSPITAL KENYATTA 
NATIONAL DE NAIROBI. 

LAMENTABLEMENT, 
HI VA HAVER MOLTES 

COMPLICACIONS I TOTS 
DOS NADONS VAN 

MORIR. COM NO PODIA 
PAGAR ELS COSTOS 
MÈDICS, ROBERTA 
VA SER RETINGUDA 
A L'HOSPITAL, I LES 
AUTORITATS ES VAN 
NEGAR A LLIURAR-LI 

ELS COSSOS DELS SEUS 
NADONS FINS QUE NO 

PAGUÉS LA FACTURA.16 
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Un jet privat a St. Moritz, a Suïssa. Crèdit: Pixabay

GAIREBÈ LA MEITAT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL 
(3.400.000.000 DE PERSONES) 

VIU AMB MENYS

 5,50 dòlars  
al dia.29

TOT I AIXÒ, HI HA MÉS MILMILIONARIS QUE 
MAI (2208)

 i les seves fortunes creixen  
a un ritme de  

2500 milions 
de dòlars al 

dia.30
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A més de veure com les seves fortunes segueixen creixent, els més rics (igual que 
les empreses que posseeixen) gaudeixen també dels nivells impositius més baixos 
de les últimes dècades: 

  Els impostos sobre la riquesa són especialment reduïts. Tan sols 4 centims de 
cada dòlar recaptat s'obtenen a través d'impostos sobre la riquesa. 

  Als països rics, el tipus marginal màxim mitjana en l'impost sobre la 
renda personal va passar del 62% el 1970 al 38% el 2013.31  Als països en 
desenvolupament, el tipus marginal màxim en l'impost sobre la renda personal 
se situa, de mitjana, al 28%.32  

  En alguns països com Brasil33 o el Regne Unit,34 el 10% més pobre de la 
població dedica al pagament d'impostos un percentatge més gran dels seus 
ingressos que el 10% més ric. 

  Els Governs haurien de centrar els seus esforços en què els més rics aportin 
més recursos fiscals que permetin lluitar contra la desigualtat.  Per exemple, 
si les persones més riques paguessin un 0,5% més d'impostos sobre la 
riquesa, es recaptaria més diners dels que calen per escolaritzar els 262 
milions de d’infants que actualment no tenen accés a una educació i per 
proveir serveis de atenció sanitària que salvarien la vida a 3,3 milions de 
persones.35 

  Les grans fortunes oculten a les autoritats fiscals 7,6 bilions de dòlars.36 
També les empreses oculten grans quantitats de diners en jurisdiccions 
estrangeres. Com a resultat, els països en desenvolupament es veuen privats 
de 170 000 milions de dòlars anuals.37  

 
Desglossament dels ingressos fiscals38

"FINANÇAR L'EDUCACIÓ 
DELS INFANTS MÉS 
POBRES DEL MÓN 

SALVA VIDES I PERMET 
CONSTRUIR EL FUTUR 

DEL MÓN". 

ILLIASSOU BOUBAGAR, ALIANÇA 
ROTAB PER LA TRANSPARÈNCIA 

PRESSUPOSTÀRIA, NÍGER

  Impost sobre la renda empresarial 11%

   Impostos sobre la riquesa 4%

   Impost sobre la renda personal 21%

   Impostos sobre els salaris  22%

    IVA i d'altres impostos al consum 39%

   Altres  1%

"L'EDUCACIÓ NO ÉS UNA 
MANERA D'ESCAPAR DE 
LA POBRESA, SINÓ DE 

LLUITAR CONTRA ELLA".

JULIUS NYERERE, PRESIDENT 
FUNDADOR DE TANZÀNIA

LES GRANS FORTUNES OCULTEN 
A LES AUTORITATS FISCALS  

7,6 bilions de 
dòlars39

OFFSHORE 
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la FRACTURA 
que 
AMENAÇA 
AMB 
destruir-nos

"FA POC VAIG VISITAR AL BRASIL A 
UNA PERSONA MOLT RICA. VIVIA EN UN 

APARTAMENT PRECIÓS, AMB FINESTRALS 
DES DEL TERRA FINS AL SOSTRE I UNES 
VISTES INCREÏBLES. NO OBSTANT AIXÒ, 
VAM HAVER DE PASSAR TRES CONTROLS 
DE SEGURETAT PER ENTRAR A L'EDIFICI, 
QUE TENIA BARROTS A LES FINESTRES. 
ESTIC SEGUR QUE AQUESTA PERSONA 
PAGA POCS IMPOSTOS, PERÒ VIU EN 

UNA GÀBIA. JO NO PODRIA VIURE AIXÍ. 
POSSIBLEMENT, A DINAMARCA PAGUI MÉS 
IMPOSTOS, PERÒ L'ÚNIC QUE HI HA A LA 
PORTA DE CASA MEVA DE COPENHAGUEN 

SÓN FLORS ".

DJAFFAR SHALCHI, MULTIMILIONARI DANÈS I 
FUNDADOR DE LA FUNDACIÓ HUMAN ACT, QUE 

HA LLANÇAT LA CAMPANYA "MOVE HUMANITY”40 

Respectades veus de tot el món, des dels Estats Units i Brasil 
a Europa i Filipines, han advertit que la desigualtat està 
contribuint a "enverinar" el clima polític. En els últims anys, 
hem estat testimonis d'importants retrocessos en la llibertat 
d'expressió i la democràcia en països de tot el món.41 El Council 
on Foreign Relations (Consell de Relacions Exteriors) ha 
demostrat que la bretxa entre rics i pobres està contribuint a 
revifar l'autoritarisme.42  En lloc de treballar per reduir la fractura 
entre rics i pobres, alguns líders han optat per criminalitzar les 
persones migrants, a altres grups ètnics, a altres països, a les 
dones i a les persones en situació de pobresa. Als països més 
desiguals, la confiança en la societat43 és menor i la delinqüència 
major.44 Les societats amb un major nivell de desigualtat viuen 
més estressades i menys felices, i presenten majors índexs de 
malalties mentals.45

São Paulo. Foto: Apu Gomes/Oxfam Brasil.
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La desigualtat és sexista
Aquesta fractura econòmica està en l'origen de la bretxa entre dones i homes, però 
també és conseqüència d'ella. Als països amb elevats nivells de desigualtat econòmica, 
la desigualtat entre dones i homes també és més gran. Alhora, aquelles societats on 
la bretxa entre rics i pobres és menor també gaudeixen de més equitat entre dones 
i homes.47 La desigualtat de gènere no és un problema nou, ni tampoc un fenomen 
accidental. Les normes que regeixen la nostra economia estan dictades per homes 
rics i poderosos que actuen en defensa dels seus interessos. L'actual model econòmic 
neoliberal ha agreujat aquesta situació, a través de les retallades als serveis públics, la 
reducció de la tributació de les persones i empreses més riques i la cursa a la baixa en 
els salaris, que ha perjudicat en major mesura a les dones. 

La majoria de les persones més riques del món són homes.48 A nivell mundial, les dones 
guanyen un 23% menys que els homes,49 i els homes posseeixen un 50% més de riquesa 
que les dones.50  

I, des d'una perspectiva més profunda, cal assenyalar que la nostra prosperitat 
econòmica depèn de l'enorme contribució (no reconeguda) que realitzen les dones a 
través del treball de cures no remunerat. 

Les nostres economies se sustenten sobre els milions d'hores de treball de cures no 
remunerat que cada dia realitzen les dones. A causa de la injustícia de les normes 
socials imperants, són les dones i les nenes qui majoritàriament s'ocupen d'aquest 
tipus de treball, que implica dedicar un gran nombre d'hores a tenir cura de els 
infants i de les persones grans i malaltes, així com a cuinar, netejar i recollir aigua 
i llenya. Si una única empresa s'encarregués de realitzar tot el treball de cures no 
remunerat que duen a terme les dones de tot el món, la seva facturació anual pujaria 
a 10 bilions de dòlars,51 43 vegades més que la d'Apple.52  S'estima que, en els països 
de renda baixa, el valor de la contribució no remunerada que realitzen les dones tan 
sols en el sector de la salut ascendeix a aproximadament el 3% del seu PIB.53 

El treball de cures no remunerat no només treu temps a les dones, sinó que afecta 
negativament la seva salut i fa impossible que puguin aprofitar les oportunitats 
educatives, polítiques i econòmiques. Les dones en situació de pobresa són els que 
comporten una major càrrega d'aquest tipus de treball i, si no fem alguna cosa, la 
igualtat econòmica i de gènere continuaran sent una quimera.

Quadre 1:  

Treball de 
cures no 
remunerat i 
desigualtat

ALS ESTATS UNITS, ELS 
HOMES BLANCS SOLTERS 
POSSEEIXEN  

100 
VEGADES MÉS  
RIQUESA QUE LES DONES 
HISPANES SOLTERES46

BENESTAR PÚBLIC O BENEFICI PRIVAT?14



Rosalyn Martínez recull aigua d'una bomba 
d'extracció d'aigua a la zona de reassentament 
de GMA, al nord de Tacloban (Filipines). El lloc 
es va construir per reallotjar famílies després 
del pas del tifó Haiya. No obstant això, molts 
residents afirmen que la seva situació és 
encara més vulnerable ara a causa de la manca 
de serveis bàsics com l'abastament regular 
d'aigua potable. 
Foto: Aurelie Marrier d'Unienville / Oxfam.

SI UNA ÚNICA EMPRESA S’ENCARREGUÉS 
DE REALITZAR TOT EL TREBALL DE CURES 
NO REMUNERAT QUE DUEN A TERME 
LES DONES DE TOT EL MÓN, LA SEVA 
FACTURACIÓ ANUAL PUJARIA A  

10
bilions 
de dòlars.*

*  43 vegades 
més que la 
d’Apple.54 
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Així mateix, la desigualtat té enormes implicacions per al futur de els infants, així 
com per les seves oportunitats de gaudir d'una vida millor i més longeva.   

El talent està a tot arreu, les oportunitats 
no
La igualtat d'oportunitats perquè totes els infants puguin aprendre i treure el màxim 
partit dels seus diferents talents és un element essencial en la construcció d'una 
societat més justa. No obstant això, en la major part dels països és la riquesa, i 
no el talent, el que determina les seves oportunitats educatives. A Kenya, un nen 
que pertany a una família rica té una possibilitat entre tres de seguir estudiant un 
cop finalitzada la secundària; en el cas d'una nena que vingui d'un família pobra, 
la possibilitat és de tan sols una entre 250.55 En aquest país, un nen o nena d'una 
família rica estudia, de mitjana, el doble d'anys que un nen o nena d'una família 
pobra.56  Als Estats Units, el "somni americà" ha quedat reduït a la categoria de mite, 
ja que actualment el nivell de mobilitat social en aquest país és el més baix de les 
últimes dècades.57  

Aquesta realitat significa no només que estem fallant a totes i cadascuna 
d'aquestes nenes i nens, que tenen dret a rebre una educació, sinó que constitueix 
un fracàs per al conjunt de la societat, ja que tota una generació d’infants amb 
talent, però sumits en la pobresa, no pot desenvolupar plenament el seu potencial i 
contribuir al progrés de la humanitat. Els que podrien ser brillants metges, docents 
o emprenedors es dediquen a canvi al pasturatge o a buscar aigua. La humanitat 
s'enfronta a reptes sense precedents. No obstant això, la desigualtat fa que, en lloc 
d'aprofitar els talents de totes les persones per afrontar-los, estiguem desaprofitant 
el seu potencial. 

Gladys Asare Akosua és mestra a l'escola per a nenes Savelugu Girls Model School al nord de Ghana, una de 
les dotzenes d'escoles model en aquesta zona del país. Les autoritats locals financen i gestionen aquest 
tipus d'escoles. Crèdit: Lotte Ærsøe/Oxfam IBIS. 
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Una esperança de vida retallada
En la majoria dels països, tant desenvolupats com en desenvolupament, tenir 
diners és el millor passaport per millorar la salut i tenir una major esperança de 
vida. En canvi, la pobresa sol comportar el patiment de més malalties i una mort 
més primerenca. Al Nepal, una nena o nen d'una família pobra té tres vegades més 
probabilitats de morir abans dels 5 anys que una nena o nen d'una família rica.59   

A l'Índia, l'esperança de vida d'una dona considerada de "casta baixa"61 és 15 anys 
inferior a la d'una dona considerada de "casta alta".  L'esperança de vida en una 
de les zones més pobres de Londres és sis anys inferior a la d'un dels barris més 
rics de la capital anglesa, tot i estar a tan sols uns pocs quilòmetres de distància.62 
L'esperança de vida a les zones més riques de Sao Paulo, al Brasil, és de 79 anys, 
mentre que en una de les zones més pobres de la ciutat és de tan sols 54 anys.63  

Costa pensar en una injustícia més gran que viure 25 anys menys pel simple fet de 
ser pobre. 

 

No té per què ser així 
La desigualtat no és inevitable. Cap llei econòmica dicta que els rics hagin de 
enriquir-se cada vegada més mentre els pobres moren per manca d'accés a 
medicaments. No té sentit que tanta riquesa s'acumuli en tan poques mans, 
quan aquests recursos podrien aprofitar-se en benefici de tota la humanitat. La 
desigualtat és resultat de decisions i accions polítiques.64  

Aquest informe se centra en una de les armes més poderoses que els governs 
tenen al seu abast per reduir la bretxa entre els súper rics i la resta de la població: la 
provisió de serveis públics universals i de sistemes de protecció social finançats a 
través d'una fiscalitat més justa.

 

"DE TOTES LES FORMES 
DE DESIGUALTAT, LA 

INJUSTÍCIA EN L'ÀMBIT 
DE LA SALUT ÉS LA 
MÉS ESGARRIFOSA I 

INHUMANA"60

MARTIN LUTHER KING

AL NEPAL, UNA NENA O NEN D'UNA FAMÍLIA POBRA TÉ 

tres vegades més probabilitats 
de morir abans dels 5 anys  

QUE UNA NENA 
O NEN D'UNA 
FAMÍLIA RICA.58
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EL PAPER ESSENCIAL 
Dels serveis públics 
per lluitar contra la 
desigualtat
Aules amb docents. Centres de salut amb personal mèdic. Aixetes que funcionen i 
sanitaris nets. Una pensió bàsica al final d'una dura vida laboral. Igualtat en l'accés 
a l'educació, els serveis de salut, l'aigua, les pensions i les prestacions per fills a 
càrrec, sense discriminacions per raó de gènere, casta, ètnia o discapacitat. Aquest 
tipus de serveis públics i prestacions socials poden esdevenir el motor de la igualtat 
i contribuir a canviar la vida de les persones i desenvolupar el seu potencial, a més 
de ser una eina per millorar la cohesió de les societats i reduir la bretxa tant entre 
rics i pobres com entre dones i homes. 

Els serveis públics tenen capacitat per donar llibertat a les persones. La llibertat 
que neix de no tenir por a emmalaltir o a no poder rebre atenció mèdica; la que neix 
de l'alfabetització, ja que la manca d'accés a l'educació impedeix a massa persones 
exercir una participació activa en la societat i progressar en el seu dia a dia; i la 
llibertat de saber que rebràs suport si passes dificultats i la teva família també. 

ALS PAÏSOS POBRES QUE MÉS MESURES ESTAN ADOPTANT PER 

Alumnes d'una escola a Kenya subjecten una pancarta que els ha proporcionat un grup de activisitas durant 
una protesta per l'eliminació de la zona d'esbarjo a la seva escola, la Langata Road Primary School, a Nairobi, el 
19 de gener del 2015. La policia va emprar gas lacrimògen contra les i els estudiants que protestaven. Segons 
un defensor dels drets humans kenyà, un poderós polític s'havia apoderat de la parcel·la on es trobava la zona 
d'esbarjo de l'escola. Foto: Brian Inganga/AP.
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protecció social redueixen la pobresa i la desigualtat. Les dades recollides de 150 països 
durant un període de més de 30 anys66 posen de manifest que, en termes generals, la 
inversió en serveis de salut, educació i protecció social permet reduir la bretxa entre rics 
i pobres. Un recent estudi sobre la situació a 13 països en desenvolupament ha revelat 
que el 69% de la reducció total de la desigualtat es devia a la despesa en educació i 
salut.67 També s'ha revelat que, si totes els infants adquirissin les competències lectores 
bàsiques en acabar la seva educació, 171 milions de persones podrien sortir de la pobresa 
extrema.68 El Fons Monetari Internacional (FMI) ha identificat que la despesa pública en 
serveis de salut, educació i protecció social és una de les eines més importants dels 
governs per reduir la desigualtat i la pobresa.69  El conjunt de la societat es beneficiaria, ja 
que menys desigualtat implica també menys delinqüència, més confiança,70 millor salut i 
vides més longeves i feliços.71  

Els serveis públics tenen un enorme poder igualador, ja que permeten que totes les 
persones, independentment del seu patrimoni o els seus ingressos, tinguin l'oportunitat 
de portar una vida digna. Els centres educatius poden convertir-se en llocs on els fills 
i filles de famílies riques i pobres entaulin amistat, fent caure així les barreres de la 
desigualtat. I els centres de salut poden convertir-se en llocs on rics i pobres puguin estar 
segurs de rebre la millor atenció sanitària possible, independentment de la seva situació 
econòmica. 

Així mateix, els serveis públics poden reduir la desigualtat entre dones i homes. 
L'educació pot millorar la confiança de les dones en si mateixes, així com les seves 
oportunitats econòmiques i el seu poder de decisió.72 Al mateix temps, uns serveis de 
salut gratuïts i de qualitat són fonamentals perquè dones i nenes puguin decidir sobre les 
seves vides, així com per millorar les seves perspectives de sortir de la pobresa i reduir les 
seves probabilitats de morir a causa de malalties evitables.73  El subministrament d'aigua 
corrent potable estalviaria a les dones totes les hores que suposa el fet d’anar a buscar 
aquest aigua, a més de protegir-les davant de les malalties.74  Per contra, si els serveis 
públics no compten amb el finançament i la qualitat suficients i no tenen en compte les 
necessitats específiques de les dones i les nenes, poden ampliar la bretxa de gènere.

L'statu quo: hi ha avenços, però massa lents i 
molt desiguals
La forma de proveir els serveis sanitaris i educatius, així com la d'estructurar les pensions 
i altres prestacions socials, també determina en quina mesura aquests tenen capacitat 
de reduir la bretxa entre rics i pobres. 

A l'Índia, l'atenció sanitària de major qualitat tan sols està a l'abast de certes butxaques.75  

EVITAR QUE LES DONES EN SITUACIÓ DE POBRESA MORIN DURANT EL PART, ÉS EL SECTOR 
PÚBLIC QUI PROVEEIX EL 

90%
DE L'ATENCIÓ 
MÈDICA, 
DAVANT DEL ... 

8 %
QUI PROVEEIX EL 
SECTOR PRIVAT.65

Els serveis públics i la 
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Quadre 2:  

Atenció sanitària 
a l'Índia

Contrast urbà a l'Índia: grans 
edificis moderns treuen el 
cap per darrere d'un barri 
marginal a Noida, a Uttar 
Pradesh. 
Foto: Danish Qazi. 
 

Aquest país és un dels principals destins del turisme sanitari.76  Alhora, la despesa 
pública en salut es troba entre els més baixos del món. Els Estats més pobres de 
l'Índia tenen majors índexs de mortalitat infantil que l'Àfrica subsahariana.77  
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Al llarg de les darreres dècades, la provisió de serveis públics ha donat grans resultats, 
especialment en els països en desenvolupament. Des de 1990, 2.600 milions de persones 
han obtingut accés a fonts millorades d'aigua potable.78 Actualment, l'escolarització en 
educació primària és pràcticament universal en la major part dels països, amb el mateix 
nombre de nenes que de nens matriculats.79  Des de 1990, la mortalitat entre menors de 5 
anys s'ha reduït a la meitat.80 

No obstant això, els avenços s'han produït de manera molt desigual, i encara queda 
molt per fer. Als països en desenvolupament, els infants de famílies riques tenen un 
32% més de probabilitats de completar l'educació primària que els de les famílies més 
pobres.81  Als països de renda mitjana i baixa, s'estima que la manca d'accés als serveis 
de salut és responsable de 3,6 milions de morts anuals.82  Les dades de 137 països en 
desenvolupament revelen que un nen o nena d'una família pobra té, de mitjana, el doble 
de probabilitats de morir abans de complir 5 anys que una nena o nen d'una família rica.83 

En molts països, els centres educatius i de salut públics no estan dotats amb els recursos 
humans i financers suficients, ofereixen serveis de molt baixa qualitat, i es mantenen a 
flotació gràcies al compromís del seu personal docent, metge i d'infermeria. En la majoria 
dels casos, la protecció social és miserable i exclou la major part de les persones que 
la necessiten. En massa ocasions, aquests serveis no tenen en compte les necessitats 
específiques de les dones. La mala qualitat dels serveis públics acaba per agreujar i 
incrementar la desigualtat. 

A L'ÀFRICA SUBSAHARIANA, GRAN PART DE LA POBLACIÓ 

Treball de 
cures 

Recollir 
llenya 

Recollir aigua

de la població no té accés 
a un sistema millorat de 
proveïment d'aigua.

no té accés a 
electricitat. 

El 
37%

El 
65%

han defensat la necessitat de "racionar" i minimitzar la provisió de serveis públics, amb 
l'argument que el sector privat sol ser millor a l'hora de proporcionar els serveis. Aquest 
punt de vista es basava en l'argument que cada persona ha de pagar-la seva educació 
i la seva atenció sanitària, que els mecanismes de mercat han de ser els encarregats 
d'organitzar la provisió d'aquests serveis i que la protecció social ha de ser limitada i 
centrar-se únicament en les persones més pobres.85  Si bé aquest tipus de mentalitat, 
assessorament i disseny de programes han canviat alguna cosa, destacant el cas de 
l'FMI,86 la veritat és que l'aplicació d'aquests canvis en la pràctica ha estat més lenta. 
En massa casos, aquesta tendència es veu agreujada per la influència que les elits 
exerceixen sobre les polítiques i els governs, el que sovint ha provocat que la despesa 
pública vagi en la direcció incorrecta, de manera que beneficia principalment a les 
persones més riques, en lloc de als que més ho necessiten.87 

CONTINUA SENSE TENIR ACCÉS 
A SERVEIS PÚBLICS BÀSICS COM 
EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I 
D'ELECTRICITAT.
AIXÒ INCREMENTA ENORMEMENT LA 

QUANTITAT DE TEMPS QUE LES LLARS 
POBRES HAN DE DEDICAR A TREBALLS DE 
CURES NO REMUNERATS.84

Durant algun temps, institucions com el Banc Mundial 
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L'objectiu: serveis públics gratuïts i de 
qualitat per a tothom
És el moment de centrar-se en les mesures que funcionen. La manera més eficaç 
de reduir la bretxa entre rics i pobres és proporcionar uns serveis públics universals, 
gratuïts, que rendeixin comptes davant la ciutadania, i que a més estiguin 
dissenyats de tal manera que funcionin adequadament per a les dones i les nenes.  

Universalitat
Costa Rica, Tailàndia i Sri Lanka, entre d'altres països, han demostrat que els països 
en desenvolupament poden permetre oferir serveis públics universals.88  Els serveis 
públics i la protecció social universals han tingut un paper decisiu en la construcció 
i consolidació dels Estats d'Europa Occidental.89  Quan la provisió pública d'aquest 
tipus de serveis es dirigeix   exclusivament a la població més pobre, l'efecte sol ser 
contrari al desitjat, i el que passa és que la major part de les persones que haurien 
de beneficiar d'ells queda exclosa. Per exemple, a Indonèsia el sistema de protecció 
social orientat al sector més pobre de la població en realitat exclou al 93% de les 
persones que compleixen els criteris per accedir-hi.90

"CAL TAN POC PER 
SALVAR TANTES VIDES... 

SI ELS MÉS RICS 
TRIBUTESSIN EL QUE ELS 
CORRESPON, NO NOMÉS 
ES BENEFICIARIEN LES 

PERSONES POBRES, 
TAMBÉ HO FARIEN LES 

FAMÍLIES I L'ECONOMIA. 
PER EXEMPLE, SI UN 

NEN O NENA POBRA AMB 
PROBLEMES OCULARS 

REBÉS L'ATENCIÓ 
SANITÀRIA NECESSÀRIA, 

PODRIA SEGUIR AMB 
LA SEVA EDUCACIÓ, 

APRENDRE MÉS, 
ADQUIRIR UN MAJOR 

NIVELL EDUCATIU I AMB 
AIXÒ UN FUTUR MILLOR ". 

DR. LÊ THỊ CAM THAN, 
VICEDIRECTOR DE L'HOSPITAL 
OFTALMOLÒGIC PÚBLIC DE LA 
PROVÍNCIA DE CAN THO, AL 

VIETNAM. 

Sala de diàlisi a l'hospital Bach Mai, al 
Vietnam. Foto: Adam Patterson/Oxfam.
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"ASPIRO A QUE LA 
SALUT DEIXI PER TAL 
DE CONSIDERAR-SE 

UNA BENEDICCIÓ, I ES 
CONVERTEIXI EN UN 

DRET HUMÀ PEL QUAL 
LLUITAR". 

KOFI ANNAN

"LES MANCANCES DE 
L'EDUCACIÓ BÀSICA A 

L'ÍNDIA NO PODEN SUPLIR 
A TRAVÉS DE L'EXPANSIÓ 

DE LES ESCOLES 
PRIVADES, QUE NO HAN 
ACONSEGUIT RESOLDRE 
LES DEFICIÈNCIES EN 

CAP ALTRE LLOC". 

AMARTYA SEN, PREMI NOBEL 
D'ECONOMIA

Accés gratuït
El pagament de taxes per l'atenció sanitària pot ser una qüestió de vida o mort. 
Cada any, moltes persones moren o pateixen innecessàriament perquè no poden 
pagar l'atenció mèdica, i aproximadament 100 milions de persones cauen en la 
pobresa extrema per poder pagar aquest servei.91  En països com Kenya, la República 
Democràtica del Congo (RDC) i l'Índia s'han donat casos de persones pobres que han 
estat retingudes a l'hospital, fins i tot encadenades, per no poder pagar l'atenció 
mèdica que havien rebut.92 Un estudi realitzat durant sis setmanes a 2016 a RDC va 
revelar que el 54% de les dones que havien donat a llum eren retingudes a l'hospital 
per no poder pagar les taxes a què està subjecta l'atenció mèdica. En la majoria 
dels casos, tant les dones com els seus nadons eren retinguts durant mesos, 
sense rebre l'atenció sanitària que necessitaven fins a no saldar el seu deute.93  
Una cosa semblant passa amb l'educació, ja que les taxes escolars poden impedir 
que els nens, i especialment les nenes, vagin a l'escola.94  Les dones i les nenes 
són les principals perjudicades quan la prestació de serveis públics està subjecta 
al pagament de taxes: en moltes societats, el seu baix estatus social i la manca de 
control sobre la seva pròpia economia implica que siguin les últimes a beneficiar-se 
de l'educació i l'atenció mèdica.95 

Serveis públics, no privats 
Per reduir de manera efectiva la desigualtat, els països han de ampliar la provisió de 
serveis públics. Quan es dissenyen perquè funcionin adequadament, la magnitud i 
velocitat del seu impacte en la reducció de la pobresa és inigualable.96L'èxit d'alguns 
països en desenvolupament en aquest sentit ha posat de manifest el potencial i la 
capacitat dels serveis públics tant de ser universals com de beneficiar la població 
més pobra. Als països pobres que més mesures estan adoptant per evitar que les 
dones en situació de pobresa morin durant el part, és el sector públic qui proveeix el 
90% de l'atenció mèdica.97  

El Banc Mundial i alguns governs de països donants s'han mostrat optimistes sobre 
la possibilitat que les aliances públic-privades98 i la provisió privada de serveis 
s'erigeixin com alternatives als serveis públics. No obstant això, estudis de Oxfam99 
i altres ONG 100 demostren clarament que la provisió privada de l'educació, l'atenció 
mèdica i altres serveis públics a través del finançament d'aliances públic-privades 
no és una alternativa viable a la provisió pública d'aquests serveis. Més aviat al 
contrari, pot augmentar la desigualtat i esgotar els recursos dels governs. En aquest 
moment, fins i tot l'FMI adverteix dels considerables riscos fiscals que plantegen les 
estratègies basades en aliances publico-privades.101

El 2002, Tailàndia va introduir la cobertura sanitària universal per als seus 65 milions 
d'habitants, en un moment en què el país tenia una renda per càpita similar a la 

Quadre 3:  

Els avenços de Tailàndia cap a 
l'atenció sanitària universal  

dels Estats Units en la dècada de 1930.102 El sistema sanitari públic de Tailàndia dóna feina a 180.000 persones com a 
infermers103 i a 50 000 metges.104 L'Estat proveeix més del 80% de l'atenció sanitària. Gràcies a una fiscalitat progressiva, 
tothom té accés a serveis d'atenció mèdica gratuïts i de qualitat, la qual cosa beneficia principalment a la població més 
pobra.105 
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Quadre 4:

Aliances publico-privades en la provisió 
d'educació al Pakistan: un perillós 
distanciament de l'educació pública

Serveis públics que beneficiïn les dones 
Els governs han de donar prioritat a aquells serveis que contribueixin en major 
mesura al benestar de les dones, per exemple, els que permeten reduir la seva 
càrrega de treball de cures no remunerat. Els serveis públics poden facilitar la 
immersió laboral de les dones, i poden protegir les dones i nenes davant dels abusos 
a donar-los accés als mateixos com a usuàries. Així mateix, els Governs han de 
col·laborar amb organitzacions de defensa dels drets de les dones amb l'objectiu 
de garantir que aquestes es beneficiïn dels serveis públics. Uns serveis públics ben 
estructurats poden contribuir a qüestionar els estereotips sobre els rols de gènere 
de dones i homes, en lloc de reforçar-los, mentre que l'educació pot dotar a les 
dones i les nenes de les eines necessàries perquè facin front a la desigualtat , en 
lloc d'acceptar-la.

Serveis subjectes al control de la ciutadania 
Perquè els serveis públics siguin una eina eficaç en la lluita contra la desigualtat, cal 
que rendeixin comptes davant la ciutadania i donin resposta a les seves necessitats. 
En molts països, Oxfam treballa amb diferents aliats per contribuir al fet que la 
ciutadania exigeixi que els serveis públics siguin millors i més transparents. Des 
de 2011, els aliats d'Oxfam a Moçambic donen seguiment a la despesa pública en 
educació, salut i altres serveis públics, la qual cosa ha repercutit en millores en 
aquests serveis.106 

Al Pakistan hi ha 24 milions de d’infants sense escolaritzar. Tan sols el 15% de les 
nenes en situació de pobresa de zones rurals conclouen l'educació primària. Per 
abordar aquest problema, l'Estat de Punjab ha deixat d'invertir en la construcció 
d'escoles públiques; a canvi, destina els seus recursos a una aliança publico-
privada amb l'objectiu que la major part dels 5,5 milions d’infants sense escolaritzar 
que viuen en aquest Estat tinguin accés a l'educació.107 

Una investigació d'Oxfam108  sobre aquesta aliança públic-privada ha revelat que 
tan sols el 1,3% de els infants de les escoles privades analitzades estaven sense 
escolaritzar anteriorment. A continuació, transcrivim algunes de les declaracions 
dels directors i directores d'escoles privades entrevistats durant la investigació: 

"En aquesta escola no hi ha cap nena o nen que [abans] estigués sense escolaritzar. 
Els que hi ha en aquesta comunitat no volen estudiar, així que estaríem perdent el 
temps ".

"En aquesta zona, els infants pobres van a escoles públiques. No poden permetre 
cap despesa en educació. Com amos de l'escola, no ens podem permetre que els 
més pobres entre els pobres vinguin a la nostra escola amb la resta de els infants. No 
som una ONG; el finançament de l'aliança públic-privada és limitada i també hem de 
guanyar-nos la vida amb això ". 
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Els impostos han de recaure sobre els que estan en millors 
condicions de pagar-los 
En l'actualitat, tant les persones més riques del món com les empreses de les que 
són propietàries tributen menys del que haurien. Els tipus marginals màxims en 
l'impost sobre la renda, així com en els impostos sobre la renda empresarial i de 
successions s'han reduït en la majoria dels països rics.110  Si aquesta realitat canviés, 
la major part dels governs disposarien de recursos suficients per universalitzar la 
provisió de serveis públics. Els ingressos fiscals addicionals recaptats entre les 
persones més riques dels països rics podrien utilitzar-se per donar suport als països 
més pobres del món a través d'increments en l'ajuda al desenvolupament. 

El gravamen de la riquesa, a través de l'impost sobre successions o els impostos 
sobre els rendiments del capital, s'ha reduït o directament eliminat en la majoria dels 
països rics, mentre que en la major part dels països en desenvolupament amb prou 
feines s'apliquen en la pràctica. Aquest tipus d'impostos solen ser blanc d'hostils 
atacs per part de tertulians i polítics,111 tot i que s'hagi demostrat que repercuteixen 
fonamentalment sobre les persones més riques, i no en el ciutadà mitjà.112  

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

Otros impuestos

Impuestos sobre bienes o servicios 

Impuestos sobre los salarios 

Impuesto sobre la renta personal 

Impuesto sobre la riqueza 

Impuesto sobre la renta empresarial 

Incremento Disminución 

Grandes empresas Familias

"CREC QUE, EN GENERAL, 
MOLTS DELS IMPOSTOS 
QUE S'APLIQUEN SÓN 
MASSA BAIXOS. PER 

EXEMPLE, ELS IMPOSTOS 
SOBRE SUCCESSIONS. 

SÓC UN ACÈRRIM 
DEFENSOR D'ELLS 

PERQUÈ GENEREN CERT 
DINAMISME, SENSE 
CAURE EN UN PUNT 

DE VISTA PURAMENT 
ARISTOCRÀTIC.  

BILL GATES109

VARIACIONS EN ELS INGRESSOS FISCALS 
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El port de Fontvieille, a Mònaco. Foto: Pixabay. 
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Així mateix, els Governs han anat reduint els tipus màxims tant en l'impost sobre la 
renda personal com en l'impost sobre la renda empresarial al llarg del temps. Fa no 
tant, el 1980, el tipus marginal màxim en l'impost sobre la renda personal en Estats 
Units era del 70%. En l'actualitat se situa en el 37%, gairebé la meitat.114  Tant les 
nombroses exempcions fiscals existents, com l'elusió fiscal, impliquen que els 
tipus impositius als quals realment tributen els rics i les grans empreses són encara 
menors.

Com a conseqüència, en alguns països, els més rics tributen als tipus impositius més 
baixos de l'últim segle. A Amèrica Llatina, per exemple, el tipus efectiu al qual tributen 
el 10% de les persones amb més ingressos és de tan sols el 4,8%.115 

En alguns països, si es tenen en compte tant els impostos sobre la renda com els 
impostos sobre el consum (l'impost sobre el valor afegit o IVA), el 10% més ric de la 
població tributa a un tipus impositiu menor que el 10% més pobre. 

 

Aquesta situació es veu agreujada pels enormes nivells d'elusió fiscal per part dels 
súper rics i les grans empreses. Els súper rics amaguen a les autoritats tributàries 
almenys 7,6 bilions de dòlars, eludint el pagament d'aproximadament 200.000 milions 
de dòlars en concepte d'impostos.118 Mentre a milions de refugiats se'ls denega 
l'accés a un lloc segur, els més rics poden "adquirir" la nacionalitat de diversos països 
gràcies a la seva fortuna, tributant a tipus impositius reduïts i amb un escàs control 
sobre el seu patrimoni.119 S'estima que, tan sols a l'Àfrica, fins al 30% de la riquesa 
privada es troba en jurisdiccions estrangeres, la qual cosa priva els governs africans 
d'aproximadament 15.000 milions de dòlars en concepte d'ingressos fiscals.120 Las 
grandes empresas cuentan con verdaderos ejércitos de asesores fiscales, que les 
ayudan a aprovecharse de los vacíos legales en materia de fiscalidad y a transferir sus 
beneficios a paraísos fiscales, eludiendo así el pago de impuestos; estas maniobras 
provocan que los países en desarrollo dejen de recaudar 100 000 millones de dólares a 
través del impuesto sobre la renta empresarial.121

L'FMI   ha posat de manifest que hi ha un ampli marge per recaptar més impostos de 
les grans fortunes i les multinacionals.122 En contra del que es vol fer creure, fer-ho 
no seria perjudicial per a l'economia.123 De fet, cada vegada hi ha més proves que la 
manca de redistribució de la riquesa repercuteix negativament en l'economia.124 Per 
exemple, Colòmbia obté el 10% dels seus ingressos fiscals a través dels impostos 
sobre el patrimoni.125 

"ÉS PROBABLE QUE 
JO SIGUI LA PERSONA 
QUE MENYS IMPOSTOS 

PAGA DE TOTA LA MEVA 
OFICINA". 

EL MULTIMILIONARI WARREN 
BUFFET ASSENYALA QUE 

TRIBUTA A UN TIPUS IMPOSITIU 
EFECTIU INFERIOR A LA RESTA 

D'EMPLEATS DE LA SEVA 
OFICINA, INCLOENT LA SEVA 

SECRETÀRIA.117

BRASIL REINO UNIDO
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TIPUS IMPOSITIUS EFECTIUS116
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CARRERA A LA BAIXA EN LA FISCALITAT DE LES GRANS FORTUNES I EMPRESES 127

El 2015, el Govern colombià va introduir un nou impost per gravar aquelles rendes 
superiors als mil milions de pesos colombians, l'equivalent a 315.000 dòlars.126 

Les polítiques fiscals poden contribuir a reduir la desigualtat no només entre rics i 
pobres, sinó també entre dones i homes. No obstant això, l'actual sistema tributari 
mundial depèn fonamentalment d'impostos com l'IVA, de manera que la càrrega 
fiscal recau en major mesura sobre les persones i famílies més pobres, perjudicant 
especialment a les dones. No és una cosa casual: les dones més pobres tenen una 
menor capacitat d'influència sobre les decisions fiscals, així com menys oportunitats 
per exigir comptes als governs. 

Si no abordem el problema de la insuficient tributació dels que tenen més recursos 
per pagar impostos, la crisi de desigualtat seguirà fora de control, i serà impossible 
eradicar la pobresa. 
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PROVEIR SERVEIS D'ATENCIÓ 
SANITÀRIA QUE SALVARIEN LA 
VIDA A 3,3 MILIONS DE PERSONES.

La infermera Margaret Nyagwaya (esquerra) té cura d'un 
nadó que acaba de néixer a l'ala de maternitat de l'hospital 
Zvamabande, al districte de Shurugwi de Zimbabue. Segons 
les seves paraules: "A les dones els agrada venir a donar a 
llum a la clínica, perquè reben vitamines per estar més forts 
i ens ocupem bé d'elles." L'hospital va rebre el suport d'ONG 
sòcies durant la resposta humanitària conjunta a Zimbabwe 
a la crisi ocasionada per El Nen en 2015 i 2016. 
Foto: Ilvy Njiokiktjien / Oxfam Novib.   

...I ESCOLARITZAR ELS 262 
MILIONS D’INFANTS QUE 
ACTUALMENT NO TENEN ACCÉS 
A UNA EDUCACIÓ.128 

SI L'1% MÉS RIC PAGUÉS UN 
0,5% MÉS D'IMPOSTOS SOBRE 
LA RIQUESA, ES RECAPTARIA 
MÉS DINERS DEL NECESSARI 
PER: 
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"LA VERITABLE 
GRANDESA 

D'UNA SOCIETAT 
ES MESURA EN 
COM TRACTA 

ELS SEUS 
MEMBRES MÉS 

VULNERABLES".
MAHATMA GANDHI

Salama, amb el seu fill Hama a casa seva a Azel 
(Níger). Quan Hama tenia mesos, Salama el va 
portar al centre de salut comunitari perquè patia 
malnutrició. Afirma: "És realment bo per a nosaltres 
poder comptar amb la clínica. Abans, ens havíem 
de desplaçar fins a la ciutat d'Agadez. Era caríssim 
pagar el viatge, l'allotjament i el menjar. Però ara és 
molt més fàcil, en disposar d'aquest servei aquí."  
Foto: Abbie Trayler-Smith/Oxfam.
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TRIAR el benestar públic, 
no el benefici privat 

Els nivells actuals de desigualtat i pobresa no són fruit de la casualitat, sinó 
d'eleccions polítiques i econòmiques. Podem seguir optant per recompensar 
als que ja són rics, o decidir que volem lluitar contra la desigualtat i eradicar la 
pobresa. També podem decidir construir una economia humana en què les persones 
i empreses més riques paguin la seva quota justa de tributs, utilitzant aquests 
valuosos recursos per finançar serveis públics i sistemes de protecció social que 
beneficiïn totes les persones. Milers de milions de persones podrien alliberar-se 
d'una vida marcada per la pobresa. Alliberar de la por del preu a pagar per caure 
malaltes. Permetre a totes els infants desenvolupar el seu potencial i treure partit 
dels seus talents. Fer-ho podria suposar també un pas de gegant cap a la igualtat 
entre dones i homes, creant societats més segures, equitatives i feliços per als 
nostres fills i filles i per als nostres néts i nétes. La decisió és a les nostres mans. 

Els governs haurien d'escoltar als seus ciutadanes i ciutadans i adoptar mesures 
pertinents per reduir la desigualtat. Tots els governs haurien d'establir una sèrie 
de metes i plans d'acció concrets i subjectes a terminis definits, com a part dels 
compromisos adquirits en virtut de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
10 sobre desigualtat. Aquests plans haurien d'incloure mesures en els següents 
àmbits: 

Universalitzar la provisió gratuïta de serveis públics com la salut i 
l'educació que funcionin també per a les dones i les nenes. Deixar de 
donar suport a la privatització dels serveis públics. Oferir pensions, 
prestacions per fills i altres prestacions socials a totes les persones. 
Dissenyar tots els serveis de manera que es garanteixi que també 
beneficien les nenes i les dones.

Alliberar temps a les dones reduint els milions d'hores no remunerades 
que dediquen cada dia a la cura de les seves famílies i les seves 
llars. Possibilitar que els que realitzen aquest treball essencial 
puguin manifestar la seva opinió en la presa de decisions en matèria 
pressupostària. Invertir en serveis públics com l'abastament d'aigua, 
la xarxa elèctrica i les llars d'infants per reduir el temps que dediquen 
les dones a la feina de cures no remunerat. Dissenyar tots els serveis 
públics de manera que beneficiïn les persones que disposen de poc 
temps lliure.

Posar fi a la carrera a la baixa en la tributació de les persones més 
riques i les grans empreses. Gravar la riquesa i el capital a nivells més 
justos. Posar fi a la carrera a la baixa en els impostos sobre la renda 
empresarial i de les persones físiques. Acabar amb l'evasió i l'elusió 
fiscal de les grans empreses i fortunes. Consensuar un nou conjunt 
de normes i institucions a nivell mundial que permetin redissenyar el 
sistema tributari perquè sigui just, en un procés en el qual els països en 
desenvolupament participin en peu d'igualtat.

1
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