Immigrants internacionals

L’any 2000 un tres per cent de la població mundial va néixer a un país diferent d’on ara viu: cent setanta-quatre
milions de persones s’han traslladat a un país nou. Els Estats Units reben el nombre més alt d’immigrants internacionals (gent nascuda en un altre país i que ja no hi resideix), però Andorra té la proporció més alta d’immigrants que viuen dins les seves fronteres. Quatre de cada cinc persones a Andorra són immigrants internacionals. A les Filipines i a Guyana, alguns dels països amb menys immigració, només una persona de cada 500 és
immigrant internacional.
“Faré qualsevol cosa a Espanya, qualsevol feina. No tinc intenció de tornar amb les butxaques buides. Semblaria
menys que una formiga.” Simon Fortu, 2005

Emigrants internacionals

Aquest mapa mostra la proporció d’emigrants internacionals d’arreu del món segons el seu país d’origen. Indica
que no hi ha cap regió que domini per sobre les altres en termes d’origen dels emigrants. No obstant això, hi ha
diferències. La mitjana de població emigrada de cada regió varia des de l’1 % de la població a l’Àsia del sud, l’Àsia
oriental i el Japó, fins al 8 % a l’Europa de l’Est i al 9 % a l’Orient Mitjà.
“Estava decidit a arribar a Europa o a morir intentant-ho. Després de tot el que he hagut de passar, ja no m’importava.” Mamadou Saliou ‘Billy’ Diallo, 2005

Destinacions turístiques

El 2003 es van efectuar 665 milions de viatges turístics internacionals. Si ho dividim entre la població mundial significaria que
el 10,7 % dels habitants del planeta van anar de vacances a l’estranger. Ara bé, si tenim en compte que algunes persones fan
més d’un viatge a l’any, ens adonarem que menys d’una desena part de la població mundial fa viatges turístics a l’estranger.
L’Europa occidental és la destinació més popular per als turistes internacionals. Aquesta regió rep el 46 % dels viatges turístics
mundials. A l’altre extrem, només el 0,1 % dels viatges turístics mundials es fan a la zona de l’Àfrica central.
Com a destinació turística, Andorra rep 45 visites per habitant i any. Les xifres equivalents per a Mònaco i les Bahames són
7 i 5, respectivament.
“Els turistes són animals molt vel·leïtosos, la mera percepció que una destinació turística és perillosa provoca una forta reducció de les visites turístiques.” Howard Rosenzweig, 2003

Importació de joguines

Els Estat Units són el principal país importador de joguines (dòlars nets) seguit pel Regne Unit. Les joguines són
divertides, però no una necessitat. En aquest sentit, les importacions de joguines donen una indicació dels ingressos disponibles.
Les xifres més baixes d’importacions de joguines per persona (dòlars nets) són les relatives als països de l’Àfrica i
també al Tadjikistan (a l’Àsia central). L’Àfrica central, l’Àfrica del sud-est, l’Àsia meridional i l’Àfrica del Nord són
les regions més pobres del món.
Les majors importacions de joguines per persona (dòlars nets) es produeixen als països de l’Europa occidental,
l’Amèrica del Nord, l’Àsia del Pacífic i l’Europa oriental.
“Hi ha un regal que un infant o un membre de la família simplement hagi de tenir i no trobes a cap botiga?”
Kidsource, 2000

Origen dels refugiats

El 2003 hi havia 15 milions de refugiats i desplaçats interns al món. Aquest mapa mostra els orígens d’ambdós
col·lectius combinats. Els orígens són els països dels quals aquestes persones provenen. La diferència entre els refugiats i els desplaçats interns és que els primers són fora del seu país d’origen, mentre que els segons han quedat
dins les fronteres nacionals. El moviment d’aquestes persones es basa en “la por de ser perseguits per motius de
raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques.” (ACNUR, 1951)
“Es horrorós haver de deixar un país [...] família i amics, la teva feina, tot, tots els records de la teva vida són allà,
ho has de deixar tot.” Akram, 2005

Exportacions de carn

La carn es pot exportar de diverses formes: en fred, congelada, assecada, salada, fumada o com a animal viu. Tant Dinamarca, famosa per la seva cansalada, com Nova Zelanda, famosa pel seu xot, guanyen cada any més de 500 dòlars
per habitant en exportacions de carn. A Etiòpia, que té els ingressos nets més baixos per habitant en relació amb les
exportacions de carn, els ingressos són més de deu mil vegades inferiors que els de Dinamarca i Nova Zelanda.
Les regions que exporten el major volum net de carn són l’Àsia del Pacífic i l’Amèrica del Sud. A l’Amèrica del
Sud les exportacions netes de carn des del Brasil són més de cinc vegades superiors a les de qualsevol altre
país sud-americà.
“Entre 1990 i 2001 el percentatge europeu d’importacions de carn processada provinent del Brasil es va incrementar des del 40 % al 74 %.” Centre de Recerca Forestal Internacional, 2004

Importacions de carn

Si tothom que viu a Andorra gastés la mateixa quantitat de diners en la importació de carn, cada habitant es gastaria 405 dòlars
per any. Mentre que aquest és l’índex de despesa per persona en carn més alt del món, Andorra té una població relativament
petita. És al Japó on trobem les importacions netes absolutes de carn més altes, que representen un quart del total mundial.
De les cinc regions que efectuen importacions netes de carn, el Japó (l’únic país que és una regió sencera) és la que té les importacions regionals més altes. L’Àfrica del Nord és la zona on les importacions de carn són més baixes. Si comparem les importacions totals netes de cada regió, comprovem que el Japó s’encarrega, tenint en compte el seu valor, de la meitat de les
importacions netes de carn.
“Al llarg de la història, l’omnipresent pollastre ha mantingut una presència rellevant i constant en moltes cultures d’arreu del
món.” Kay Chin, 2001

Exportacions de medecines

Del total mundial d’ingressos per exportacions, un 3,2 % prové de l’exportació de medicaments.
El països de l’Europa occidental acumulen un 74 % d’aquests ingressos i suposen un 91 % del total d’exportacions
de medicaments (dòlars). Irlanda té el valor més alt d’exportacions, ja que l’activitat mercantil més important del
país és l’exportació d’importacions.
Els següents països exportadors en volum no europeus són la Xina, l’Índia, Mèxic i Singapur. L’Índia és una font
important de medicaments, que són més barats que els europeus, tenint com a conseqüència que els seus ingressos siguin menors. Per això apareix més petit al mapa.
“[...] en el sector farmacèutic, els guanyadors seran les grans empreses transnacionals basades en el Nord [...]”
John Sulston, 2001

Importacions de medecines

Quasi un 90% del països representats al mapa son importadors de medicaments. Hi ha una gran variació entre la
despesa en medicaments per persona. El país amb més despesa per habitant es Luxemburg, amb 406 dòlars per
persona a l’any.
A l’altre extrem trobem Tadjikistan, amb tan sols 9 cèntims de dòlar per persona a l’any. Això no vol dir que hi hagi
manca de medicaments a Tadjikistan, ja que també podrien ser productor i exportadors de medicaments. Però en
aquest cas no es significatiu.

Bosc perdut

Entre els anys 1990 i 2000 es varen perdre a tot el món 1,33 milions de km2 de bosc. El 31 % d’aquesta pèrdua es
va produir a l’Amèrica del Sud i el 21 % a la zona de l’Àsia del Pacífic. Malgrat això, l’Amèrica del Sud era la regió
amb l’àrea forestal més gran al món l’any 2000. Com més gran és l’àrea boscosa, més bosc es pot perdre.
El Japó, que no va tenir cap pèrdua ni cap increment de massa forestal entre 1990 i 2000, és un cas excepcional.
A l’Àfrica, l’àrea coberta per boscos es va reduir en 550.000 km2 durant els anys noranta. Això inclou la pèrdua de
boscos que cobrien l’11,4 % de Zàmbia.
“Indonèsia ha estat beneïda amb algunes de les més extenses i biològicament més diverses masses forestals del
món. Però la tragèdia és que Indonèsia també té un dels índexs més elevats de desforestació tropical del món.”
E.G. Togu Manurung, 2006

Recursos hídrics

Els recursos hídrics esmentats només inclouen aigua dolça, perquè l’aigua salada (la mar) normalment exigeix un tractament abans que pugui ser utilitzada. Només disposem de 43.600 km³ d’aigua dolça cada any, malgrat que més del doble
d’aquesta quantitat es precipita en forma de pluja i neu durant el mateix període. Una gran part d’aquestes precipitacions es perd per evaporació. Els països amb precipitacions més elevades sovint tenen més recursos d’aigua. De tota l’aigua
disponible, les regions de l’Amèrica del Sud i l’Àsia del Pacific disposen dels recursos hídrics més importants.
Els habitants de Kuwait fan servir aigua salada processada en una planta de dessalinització. Kuwait no apareix en
aquest mapa perquè no disposa de cap recurs d’aigua dolça.
“La conca amazònica, on hi ha deu dels vint rius més grans del món […] representa una cinquena part de les reserves
aqüíferes d’aigua dolça del planeta.” Ministeri d’Afers Exteriors del Govern del Brasil, 2002

Dones agricultores

El 39 % de totes les dones agricultores del món viuen i treballen a l’Índia. Entre els productes agrícoles cultivables de l’Índia hi ha el jute,
l’arròs, les llavors oleaginoses, el cotó, la canya de sucre, el blat, el te i les patates. L’agricultura de ramat índia inclou bestiar de conreu,
búfals aquàtics, cabres, aviram, ovelles i peixos. Més de la meitat de les dones agricultores del món treballen a l’Àsia del sud.
Els Emirats Àrabs Units tenen el percentatge més baix de dones agricultores del món.
Aquest mapa de dones agricultores (en què els països asiàtics són els més grans) és gairebé la inversa de la distribució de tractors per
persona (ja que la majoria de tractors es troben a les regions riques).
“Qualsevol persona que sigui capaç de cultivar dues panotxes de blat de moro o de fer créixer dues fulles d’herba en un tros de terra on abans només en creixia un, fa més servei a la humanitat […] que tots els polítics junts.” El Rei de Brobdingnag (Els Viatges de
Gulliver, de Jonathan Swift), 1754

Homes agricultors

Aquest mapa, que incloue els llocs on resideixen i treballen els homes pagesos, mostra una distribució molt similar al mapa equivalent per a dones. Tot i això, al Brasil, Colòmbia i Mèxic hi ha la major proporció d’homes
agricultors del món en comparació amb les dones agricultores. A tot el món, hi ha 1,4 homes agricultors per a
cada dona agricultora.
El país on hi ha el percentatge més baix de dones agricultores al món és també el país amb la segona proporció
més alta d’homes agricultors. Es tracta dels Emirats Àrabs Units. Les poblacions de Singapur i l’Argentina tenen
unes proporcions molt baixes d’agricultors —ja siguin homes o dones.
“Si pogués tornar a néixer, estudiaria. També continuaria treballant la terra. Si només estudies t’oblides que és
necessari que qualcú conreï els aliments, el diners no es poden menjar.” Edgar, 2006

Treball infantil

Nou dels deu països amb els índexs més elevats de treball infantil del món es troben a l’Àfrica. L’anomalia és Bhutan.
A l’altre extrem, Itàlia, que és el país amb la menor proporció d’infants del món, té també un percentatge molt baix
de treball infantil.
El mapa mostra que la major part del treball infantil es registra a l’Àfrica i a l’Àsia del sud. L’Índia és el país on hi
ha més infants treballadors, el doble que a la Xina, on hi ha la segona taxa més alta.
Els infants no treballen al Japó. A l’Europa occidental hi ha 13.000 nins treballadors. Aquestes dues són les regions
on el treball infantil té menys força.
“A casa nostra treballàvem molt sembrant, plantant, escardant i fent la collita; tallàvem fusta i portàvem aigua; teníem cura de les ovelles, les cabres i les vaques; fèiem centenars de feines diferents.” Ndabaninga Sithole, 1959

Mares adolescents

Per a l’elaboració d’aquest mapa, hem considerat mare adolescent aquella nina o dona que té entre 15 i 19 anys i que
té com a mínim un fill. Un mapa que representés els pares adolescents probablement tindria una distribució similar.
Un terç de totes les mares adolescents del món viu a l’Índia. Hi ha tres vegades més mares adolescents que viuen a l’Àsia
del sud que a qualsevol altre regió del planeta. El percentatge més baix de mares adolescents es produeix al Japó.
Ser pare jove és normal en algunes parts del món, mentre que a altres bandes la paternitat adolescent no és gaire habitual. Allà on és una raresa, les mares tendeixen a ser considerablement més velles —però encara no hi ha dades a
escala internacional que permetin fer comparacions sobre mares d’edat més avançada.
“L’actitud de la gent vers les mares joves […] varia segons els valors morals que prevalen a cada societat i, fins a un cert
grau, reflecteixen les seves condicions econòmiques.” Debbie A. Lawlor, 2002

Viure amb més de 200 dòlars al dia

L’any 2002, 53 milions de persones al món vivien a llars on la paritat de poder adquisitiu (PPA) per dia era de 200 dòlars. El 58%
d’aquestes persones de renda alta vivia als Estats Units d’Amèrica.
A l’Europa occidental i l’Amèrica del Sud també hi ha un gran nombre de persones amb rendes elevades. A l’Europa occidental, els
països que tenen el major nombre de persones amb rendes altes són el Regne Unit, Itàlia i França. A l’Amèrica del Sud són principalment el Brasil i l’Argentina.
Per una altra banda, a l’Àsia del sud, l’Àfrica del Nord, l’Europa de l’Est i l’Àfrica central hi ha molt poques persones amb rendes altes.
“Encara no puc entendre com un home que ja cobra un salari extremadament alt, un salari que la gent com nosaltres, que fem
feina al sector públic, no rebrem mai —especialment amb increments salarials del 3 % anual—, pot justificar apujar-se el sou un
40 %.” Geraldine, 2001

El miserable dòlar (fins a un dòlar al dia)

El primer Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni és reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones que
viuen amb l’equivalent d’un dòlar al dia o menys. L’any 2002, s’estimava que el 17 % de la població mundial sobrevivia amb
aquesta quantitat diària. Per ser més exactes, sobrevivien amb allò que, més o menys, haurien pogut comprar als Estat Units
amb 1,08 dòlars l’any 1993.
A més de vint països del món, més d’una tercera part de la població viu amb menys d’un dòlar al dia. Tots aquests països, tret
de dos, són de l’Àfrica.
La zona on hi ha el major nombre de persones que sobreviuen amb un dòlar al dia és l’Àsia del sud, especialment a l’Índia.
“La majoria de la gent lluita contra la mateixa pobresa, lluita per sobreviure amb els mateixos gestos […]. És un món subdesenvolupat, inhumà en la seva pobresa.” Franz Fanon, 1961

Riquesa creixent

Entre 1975 i 2002, dues terceres parts dels països del món han experimentat un creixement de la seva riquesa. El major increment en valors absoluts, el trobem a la Xina. L’Àsia de l’est ha experimentat el creixement proporcional en riquesa més gran
durant aquest període, amb una mitjana de creixement del producte interior brut (PIB) del 8 % anual.
Desafortunadament, els països amb el PIB més baix experimentaren, en el millor dels casos, una proporció molt petita de l’augment mundial de la riquesa. Encara que la distribució de la riquesa tendeix a canviar, el mapa mostra augments a països que ja
són relativament rics. Els països amb el major increment del PIB, tenint en compte el preus locals, foren la Xina, els Estat Units,
el Japó, l’Índia i Alemanya.
“Aquest creixement tan ràpid, en combinació amb la població minúscula del país, menys de 500.000 habitants, ha resultat en
unes sorprenents estimacions del PIB per càpita de 50.240 dòlars, el segon PIB per càpita més elevat després del de Luxemburg.” Brendan McSherry, 2006

Riquesa decreixent

Entre els anys 1975 i 2002, un terç dels països del món va experimentar una disminució en la seva riquesa, si mesurem el poder adquisitiu local. La majoria d’aquests països es troben a l’Europa de l’Est i a l’Orient Mitjà. Ucraïna, la Federació Russa, Polònia i l’Aràbia Saudita han experimentat els descensos del PIB més grans durant aquest
període. La reducció de la riquesa a Ucraïna ha estat de més del doble que a qualsevol altre país del món.
En algunes regions cap país ha experimentat una pèrdua de riquesa. Aquestes regions són: l’Àsia del sud, l’Àsia
del Pacific, l’Àsia de l’est, l’Amèrica del Nord, l’Europa occidental i el Japó.
“Abans solíem tenir una gran varietat de menjar a les botigues i era més fàcil tenir cura dels nostres fills. Ara, hem
de vendre o sacrificar el que queda del ramat.” Talaibek Yernazarov, 1997

Pobresa

La pobresa no és tan sols un estat financer. Ser pobre afecta la nostra vida de moltes maneres. L’índex de pobresa
humana fa servir indicadors que tenen en compte elements no financers de la pobresa, com ara l’esperança de
vida, la taxa d’alfabetització adulta, la qualitat de l’aigua i la taxa d’infants que tenen un pes inferior al normal.
Els trenta països de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) fan servir un índex
diferent que inclou els ingressos i l’atur de llarga durada, i exclou la qualitat de l’aigua i el infants amb un pes
inferior al normal. Això vol dir que el pobres dels països més rics tenen més recursos materials al seu abast.
L’índex de pobresa humana més alt és a l’Àfrica central i el més baix, al Japó.
“Haver vist de prop la complexitat i la diversitat de les situacions de cada país m’ha fet desconfiar dels tòpics i les
generalitzacions sobre el Tercer Món.” Angus Maddison, 2002

Reducció del desenvolupament

Entre l’any 1975 i el 2002, l’índex de desenvolupament humà va empitjorar en set països del món: l’Afganistan, la República
Democràtica del Congo, l’Iraq, Somàlia, Timor Oriental, Zàmbia i Zimbabwe.
Des del 1975 la població d’aquest països ha patit guerres civils i internacionals, cops d’estat, sequeres, malalties, fallides econòmiques i el deute internacional. El resultat ha estat que l’esperança de vida, el grau d’alfabetització de la població adulta, l’assistència a les escoles i el producte interior brut, tots indicadors del desenvolupament humà, han empitjorat notablement.
La zona de l’Àfrica central és l’única del món on tots els països que en formen part han experimentat un empitjorament de
l’índex de desenvolupament humà.
“Durant els dos anys següents, les paraules ‘desenvolupament’ i ‘reforma econòmica’ varen sortir de molts llavis a Kabul [...]. Durant
una temporada, una sensació de rejoveniment i confiança en un mateix propòsit va recórrer el país.” Khaled Hosseini, 2003

Desenvolupament creixent

El mapa mostra el països on, des del 1975 fins al 2002, l’índex de desenvolupament humà va millorar. Aquest increment es va
produir a la majoria de països.
Les dimensions del país mostren on hi va haver la millora més gran. La millora més important de la qualitat de vida de les persones es va produir a la Xina i a l’Índia, ja que cada millora, per petita i fraccionada que sigui, l’experimentaren més de 2,3 mil
milions de persones, que és la població conjunta d’ambdós països.
A l’Àfrica del sud-est, l’América del Nord, l’Europa occidental i el Japó es produïren increments en l’índex de desenvolupament
humà, però foren igual de petits a tots aquests països.
“El nostre PIB és ara mateix de 2.220 dòlars per càpita. Però mira al teu voltant, camina pels nostres carrers, on és aquesta riquesa? Tothom pensa que les coses estan millorant, però no és així. Tot continua igual.” Periodista de Guinea Equatorial, 2001

Educació superior

L’educació superior reflectida en aquest mapa comprèn l’educació universitària i la formació professional postsecundària. Arreu del
món, uns 105 milions d’estudiants es matricularen l’any 2002 per cursar estudis superiors. El major percentatge d’estudiants superiors en
relació amb la població en edat d’estudiar és a Finlàndia, que té una mitjana 3,6 vegades superior a la mundial. Una persona hi té 140
vegades més possibilitats d’accedir a l’educació superior que a Moçambic.
En aquest mapa es poden veure la majoria dels països del món. Els països que tenen xifres d’accés a l’educació superior tan baixes que
són difícilment discernibles al mapa es troben a l’Àfrica central.
La taxa de matriculació en estudis superiors a l’Índia és la meitat que la mitjana mundial; a la Xina, la mitjana nacional és quasi dos terços
inferior a la mitjana mundial; només 4 dels 24 països de l’Orient Mitjà tenen mitjanes significativament inferiors a la mitjana mundial.
“La universitat és la institució incorrupta de la veritat, l’elevat temple on se cerca la veritat en solitud, llibertat i discussió honesta, sense
sotmetre’s a cap govern, mercat o interès social.” Alexander Kiossev, 2001

Recerca científica

Els articles científics cobreixen els àmbits següents: física, biologia, química, matemàtiques, medicina clínica, recerca biomèdica, enginyeria, tecnologia i ciències de la terra i l’espai.
El nombre d’articles científics publicats pels investigadors als Estats Units triplica el nombre de documents publicats pel segon país amb més publicacions, el Japó.
Als països amb més riquesa hi ha més investigació i publicacions científiques. Com a resultat d’aquesta tendència
d’ubicació, es publiquen més o menys tres vegades més documents científics per persona a l’Europa occidental,
l’Amèrica del Nord i el Japó que en qualsevol altra regió del món.
“La recerca científica és tant un producte de la societat que la fa viable, com dels individus que la duen a terme.”
David Dorling, 2006

Nines que no cursen ensenyança secundària

Els països on la proporció de nines que cursen l’ensenyament primari és inferior a la de nins presenten normalment una diferència entre els dos sexes encara més elevada en l’ensenyança secundària. Com que en aquests països molts nins no cursen
l’ensenyança secundària, la diferència entre el nombre total de nines i de nins matriculats a cada curs es manté entorn de tres
milions d’alumnes a escala mundial.
Hi ha 104 països amb el mateix nombre de nines i nins matriculats, o fins i tot amb més nines que nins. Aquests països es troben principalment a l’Amèrica del Sud, l’Amèrica del Nord, l’Europa de l’Est i l’Europa occidental. Entre els països d’aquestes
regions que no segueixen aquesta tendència, és a dir, on hi ha més nins matriculats a l’ensenyança secundària que nines, hi ha
el Perú, Guatemala, Bulgària, Itàlia i Suïssa.
“El meu pare pensa que és una pèrdua de temps anar a escola. És millor per a la meva família que faci feina, en lloc d’anar a
escola. El meu pare també diu que és més fàcil dir a les dones el que han de fer si no tenen educació.” Aisata, 2002

Despesa pública en salut

La despesa pública en salut és allò que el govern es gasta en assistència mèdica, més la despesa en subvencions,
seguretat social i organitzacions no governamentals. La despesa pública en salut redueix, i fins i tot elimina, el
cost directe de l’assistència mèdica per als individus.
La major despesa pública en assistència mèdica per persona, la trobem a les regions de l’Europa occidental, l’América del Nord i el Japó. Luxemburg, Noruega i Islàndia són el països amb la despesa més alta per persona. Com que
aquest mapa està ajustat a la paritat del poder d’adquisició, la mida dels països mostra més bé el que realment es
pot finançar amb aquesta despesa. Tot i això, els costos varien d’una regió a una altra.
“Vaig dur la meva filla al centre de salut del meu barri, al sud de Bujumbura. Però la infermera no ens va voler
atendre perquè no tenia diners per pagar la consulta.” Simeon, 2004

Casos de malària

El 92 % de totes les persones que tenen malària al món viu a països africans. A l’Àfrica del Nord hi ha molts pocs
casos de malària, cosa que contrasta amb la situació a Uganda, on quasi la meitat de la població pateix aquesta
malaltia. Uganda també té el major nombre de casos de malària del món. La resta de països gairebé no es poden
distingir a causa del baix nombre de casos que registren.
La malària es una malaltia parasitària que es transmet als humans a través del mosquits. Els contagis es poden
reduir controlant la població de mosquits i, en alguns casos, amb profilàctics contra la malària. Encara que es pot
tractar, es produeix una resistència contra la droga i una pèrdua d’immunitat. El 2003 es varen registrar 7,2 milions de casos de malària a tot el món.
“A l’Àfrica, la malària encara es manté com la principal causa de mortalitat entre el infants menors de cinc anys.”
Jong-Wook Lee, 2006

Prevalença de la sida

El VIH o virus de la immunodeficiència humana ataca el sistema immunitari, i acaba causant la sida, o síndrome d’immunodeficiència adquirida, que incrementa el risc d’infeccions i tumors. Els primers casos de sida es varen detectar als Estats Units el 1981.
El 2003 la major prevalença de VIH es trobava a Swazilàndia, on el 38 %, gairebé 4 de cada 10, dels habitants amb edats compreses entre 15 i 49 anys eren VIH positius. Tots els països amb la prevalença més alta del VIH es troben a l’Àfrica del sud-est i
a l’Àfrica central.
El VIH es transmet a través del contacte sexual, utilitzant agulles infectades i al ventre matern. En aquest mapa no es mostren
els infants infectats. El VIH i la sida sovint són causa d’estigma social.
“He arribat a la conclusió que la sida no té només a veure amb la mort. La gent mor i continuarà morint per una raó o una
altra. La sida es tracta també de la vida.” Kiiza Ngonzi, 2004

Afectats per desastres

Els desastres són esdeveniments que superen les capacitats i els recursos locals per afrontar-los, causen destrucció
i patiment, i requereixen ajuda de l’exterior per poder ser combatuts. Quan parlem de desastres ens referim a sequeres, epidèmies, erupcions volcàniques, tempestes, incendis i esdeveniments causats per accidents o indirectament per les guerres. Estar afectat per un desastre en aquest mapa significa necessitar ajuda per sobreviure, com
per exemple refugi, aigua, sanejament, medicaments i menjar.
Entre totes les poblacions afectades per desastres entre el 1975 i el 2004, el 43 % es troben a l’Asia del sud, el
41 % a l’Asia de l’est i el 5 % a l’Àfrica del sud-est.
“No podem prevenir els desastres [...]. El que esperem poder aconseguir és ser més proactius, per estar més preparats i poder reaccionar millor i més ràpidament.” Winston Choo, 2006

Mortalitat materna

L’any 2000 més de 513.000 dones varen morir per causes relacionades amb l’embaràs. El mapa mostra que la majoria d’aquestes morts es produïren en països de l’Asia del sud i de l’Àfrica. La mortalitat materna provoca un menor
nombre de víctimes a l’Europa occidental i al Japó.
La major taxa de mortalitat per causes relacionades amb l’embaràs, la trobem a Sierra Leone, on moren dues mares per cada 100 naixements. A l’altre extrem, Malta i Islàndia no informaren sobre cap mort materna l’any 2000.
La mitjana mundial de mortalitat materna és de 386 dones per cada 100.000 naixements.
“Estava preocupada durant el meu embaràs. És una època molt estressant i aquí no tenim gaires recursos. No
m’hauria pogut permetre un hospital si qualque cosa hagués anat malament”. Jariatu Sesay, sense data

Espècies extingides

Una espècie es considera extingida quan no hi ha cap dubte raonable que el darrer espècimen d’aquesta espècie ha mort. En
aquest mapa podem veure on vivien més de 700 espècies ara extingides, entre les quals hi ha mamífers, aus, rèptils, amfibis,
invertebrats i plantes.
Gran part d’aquestes espècies estingides es trobava als Estats Units, seguits per la República Unida de Tanzània, Uganda i la
República de Maurici.
Un gran nombre d’espècies viu a l’Equador. Les illes Galápagos, on Darwin va desenvolupar la seva teoria de l’evolució, pertanyen a aquest país. Moltes illes apareixen de forma rellevant al mapa perquè són la llar de moltes espècies úniques.
“L’extinció actual s’està accelerant a causa de la pèrdua generalitzada d’hàbitats com a conseqüència de l’activitat humana [...]
els hàbitats que queden són petits, estan fragmentats i la seva qualitat s’ha vist molt degradada.” Anil Ananthaswamy, 2004

Espècies en risc d’extinció

Segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura es consideren espècies en perill d’extinció totes les
que es troben críticament amenaçades, amenaçades o que són considerades vulnerables. El 2004, s’avaluà que
15.503 espècies es trobaven en perill d’extinció. En aquest mapa es poden observar les regions amb espècies considerades en perill d’extinció.
Les illes de la República de Maurici i Madagascar són les regions que proporcionalment tenen més espècies en perill d’extinció. El major nombre, en termes absoluts, d’espècies en perill d’extinció, el trobem a l’Equador, als Estat
Units i a Malàisia. A l’Equador hi ha 2.151 espècies en perill d’extinció, incloses moltes plantes i 163 amfibis.
“Després de molts d’anys de destrucció, avui en dia podem trobar l’araucària (pehuén) a dues petites àrees dels
Andes i a la serralada costera.” Cristian Echeverría, 2003

Despeses militars durant l’any 2002

En aquest mapa podem observar la despesa militar de cada estat. Això inclou els costos de personal militar, reclutament i entrenament, subministraments, armes, equipament i construcció. També s’hi inclou la despesa en assistència militar a altres països. L’any 2002 es va estimar que la despesa militar mundial total era de 789.000 milions
de dòlars.
L’any 2002, els Estats Units van efectuar la major despesa militar del món, que era nou vegades superior a la
del segon país de la llista, el Japó. Aquell any, els Estats Units gastaren 353.000 milions de dòlars, el 45 % del
total mundial.
“Molts d’ells, per guanyar-se el favor dels tirans i per un grapat de monedes, per suborns o per corrupció, estan
vessant la sang dels seus germans.” Emiliano Zapata, 1911

Exportació d’armes

La majoria dels països exporten un volum petit d’armament. L’any 2003, cinc països varen ingressar un total de
15.000 milions de dòlars com a resultat de l’exportació d’armes: els Estats Units, la Federació Russa, Franca, Alemanya i el Regne Unit. Això representa el 80 % de totes les exportacions d’armes a escala mundial. 22 països acumulen el 99 % de totes les exportacions.
En total, es va arribar a una xifra mundial de negoci de 19.000 milions de dòlars l’any 2003, fruit de l’exportació
d’armes. Les armes considerades en aquest mapa inclouen vaixells, avions, míssils, artilleria, vehicles acuirassats,
radars i sistemes de guia. No s’hi inclouen armes de petit calibre ni la munició.
“Hi havia armes a tot arreu —rifles automàtics i semiautomàtics, metralladores, pistoles— i també granades de
mà, llançagranades i altres eines de guerra destructores de vida.” Isaac Lappia, sense data

Importació d’armes

Els països que més varen gastar en la importació d’armes el 2003 varen ser l’Índia, la Xina i Grècia. En conjunt, acumularen
el 42 % de totes les importacions d’armes aquell any. A escala internacional es destinaren més de 19.000 milions de dòlars
a la importació d’armes.
En aquest mapa s’inclouen armes convencionals de gran calibre i sistemes d’armament, però no armes de petit calibre ni
tampoc munició. També n’estan excloses les armes fabricades en els països que les compren.
Els països de l’Àfrica central tenen una despesa molt reduïda en importació d’armament; per això gairebé no són visibles al
mapa. També passa amb el països de l’Àfrica del sud-est i el Japó. Les despeses en importació d’armament varien cada any.
“Brandant les nostres vermelles armes per damunt els caps, cridem tots junts ‘Pau i llibertat!’.” William Shakespeare, 1599

Víctimes mortals de la guerra durant l’any 2002

S’estima que l’any 2002 varen morir 172.000 persones a tot el món com a conseqüència de les guerres. Aquestes morts
no es van produïr a tot arreu, sinó que es van concentrar únicament en 80 països. La República Democràtica del Congo
va comptabilitzar el 26 % d’aquestes víctimes mortals. El 70 % de totes les morts va ocórrer a tan sols nou països. Burundi va ser el país amb la taxa més alta de morts a causa de la guerra: 1,2 morts per cada 1.000 habitants.
Els països següents registraren el major nombre de morts a les seves regions el 2002: Somàlia, Indonèsia, Colòmbia,
Sudan, l’Índia i la Federació Russa.
“Homes i dones han mort arreu del continent perquè intentaven canviar les coses.” Gabriel García Márquez, 1982

Usuaris d’Internet durant l’any 2002

Durant els dotze anys que hi ha entre el 1990 i el 2002 el nombre d’usuaris d’Internet es va multiplicar per 224.
L’any 2002 hi havia 631 milions d’usuaris d’Internet a tot el món.
La distribució dels usuaris d’Internet ha canviat notablement en aquests dotze anys. El 1990, la majoria eren dels
Estats Units, l’Europa occidental, Austràlia, el Japó i Taiwan. El 2002 les poblacions de l’Àsia del Pacific, l’Àsia del
sud, l’Amèrica del Sud, la Xina i l’Europa occidental es convertiren en usuaris significatius. No tan significatives són
les xifres d’usuaris a l’Àfrica del Nord, l’Àfrica del sud-est i l’Orient Mitja.
“Ens esforcem per aconseguir el benestar de tothom, per construir un món digital acollidor, on tothom, incloses les persones grans, el joves, homes i dones, puguin gaudir d’un accés total a les comunicacions a tot arreu.”
Yeon Gi Son, 2006

Emissions de CO2 l’any 1980

L’any 1980, les emissions mundials de diòxid de carboni eren de 16 milions de tones, és a dir, un 30 % inferiors a les de
l’any 2000.
La majoria de les emissions durant aquest any provenien dels Estats Units, la Xina i Alemanya. Les emissions per habitant als
Estats Units eren catorze vegades superiors a les de la Xina.
Les emissions depenen del grau i del tipus d’industrialització, del tipus de transport i del nivell d’ús de combustibles fòssils d’un
país. Els països més contaminants emeten 1.000 vegades més diòxid de carboni que els països que ho són menys. Tot i que les
emissions contaminants s’han incrementat molt al llarg dels anys, les distribucions continuen sent similars.
“El món necessita distingir les emissions produïdes per la supervivència dels pobres de les emissions provinents del luxe del
rics.” Sunita Narain, 2002

Manifestacions polítiques

Aquest mapa mostra la distribució dels 15,9 milions de persones que protestaren arreu del món contra la invasió
de l’Iraq per tropes de més de 25 països l’any 2003, inclosos els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Espanya i Polònia.
Hi va haver una resposta internacional contra aquesta guerra internacional.
Es registraren protestes a 96 dels 200 països representats al mapa i probablement hi hagué protestes més petites
a altres llocs. Les manifestacions més nombroses es produiren a Itàlia, Espanya, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units —que en total constituïen el 80 % dels manifestants. A Roma, tres milions de persones marxaren a la
protesta més gran mai registrada fins ara.
“No és una actitud molt irresponsable animar els infants a fer campana per manifestar-se?” Liz Fairbairn, 2003

Augment de la població

L’increment de la població visible en aquest mapa representa la diferència positiva entre naixements i defuncions a cada país. No s’hi inclouen les diferències demogràfiques degudes a moviments migratoris. Totes les
regions del món experimenten increments naturals en la seva població; només alguns mostren disminucions
naturals de la població.
Al Regne Unit, actualment es produeixen més naixements que defuncions. Els darrers anys hi han nascut 645.000
persones, mentre que s’hi han registrat 600.000 morts. Això significa un increment demogràfic de 45.000 habitants en tan sols un any. Una de les raons d’aquest increment és la millora de l’assistència medica, la qual provoca
un augment de l’esperança de vida. Allargar l’esperança de vida (és a dir, ajornar les morts) ha produït un creixement demogràfic natural al Regne Unit. El més probable és que quan aquesta gent mori s’invertirà el balanç, amb
un decreixement demogràfic natural.

Disminució de la població

Aquest mapa mostra únicament la disminució demogràfica originada per causes naturals: és a dir, els països on hi
ha més defuncions que naixements. Els canvis demogràfics deguts a moviments migratoris no es tenen en compte
en aquest mapa.
Només alguns països, localitzats sobretot a Europa, basen el seu equilibri demogràfic en la immigració: Suècia,
Alemanya, Espanya, Itàlia i Grècia. Alguns països estan experimentat disminucions demogràfiques naturals que
no són compensades per la immigració. A la Federació Russa mor un milió de persones més de les que neixen cada
any –aquest país ja escassament poblat té la major disminució demogràfica natural del món, situació clarament
representada al mapa.
Vista l’actual tendència a la baixa de la natalitat de molts països, és probable que aviat apareguin en aquest mapa.

Mortalitat infantil masculina (entre un i quatre anys)

Aquest mapa mostra el nombre d’infants d’entre un i quatre anys que moriren el 2001. Les estimacions provenen de l’informe “Mesura de la càrrega mundial de morbiditat” de l’Organització Mundial de la Salut,
publicat el 2006.

