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Amb l’autoritat que li dóna haver-se dedicat a la cooperació durant prop de vint anys, Jordi
Raich fa una crítica demolidora del món humanitari amb l’objectiu, segons diu, de depurar-lo

Jordi Raich. COOPERANT, AUTOR DEL LLIBRE «EL ESPEJISMO HUMANITARIO»

M. BERNABÉ / Barcelona

JQuins són els problemes
de la cooperació avui dia?

—«D’una banda, la in-
tromissió de governs i exèr-
cits, que està diluint el con-
cepte de neutralitat i in-
dependència de l’ajut hu-
manitari, i està provocant,
per exemple, els segrestos
de cooperants. De l’altra,
la dispersió d’aquest món
humanitari: cada vegada hi
ha més organitzacions, al-
gunes de professionals i ho-
nestes, i altres que apro-
fiten l’aura de santedat que
tenen les ONG per fer pro-
selitisme i negoci. I, final-
ment, la relació entre el so-
lidari i la víctima, que no
és una relació d’igualtat i
hi ha més tensions de les
que la gent es pensa.»

—Per què parla de mi-
ratge humanitari?

—«Perquè entre tots,
ONG,periodistes i societat,
hem creat una mena de
mite sobre les ONG i el
món de la cooperació, que
fa que semblem intocables
i estiguem més enllà de tota
crítica.»

—I ho estan?
—«No, i això és el que

intento defensar en el meu
llibre. L’ajut humanitari es
dóna en un entorn tremen-
dament polititzat econòmi-
cament i políticament, i tre-
mendament manipulable i
manipulat. I això el coo-
perant ho ha de saber. No
va a ajudar gent que es mor
de gana. Va a ajudar gent
que, si es mor de gana, és
per alguna raó. De vegades,
és més humanitari no aju-
dar que fer-ho.»

—Què vol dir?
—«Un exemple: després

que Libèria sortís a la te-
levisió, van arribar a aquest
país 150 ONG amb molts
diners i ganes de treballar,
però amb poca idea de com
fer-ho. Una d’aquestes
ONG va rebre una donació
de 5.000 mantes, i les va
repartir en un poblat al mig
de la selva. Aquella mateixa
nit, els rebels van entrar
al poblat i van matar la mei-
tat de la població per robar
les mantes que els havien
donat. Jo, que feia temps
que era a Libèria, ja sabia
que això passava. I la ma-
teixa població ens havia de-

manat que no els donéssim
res. Aquest cas no és aïllat,
n’hi ha molts més.»

—Al seu llibre parla de
«víctimes sexis», què són?

—«Les ONG ofereixen
un servei a la societat, que
consisteix a redimir el nos-
tre sentiment de culpa i fer
de mitjanceres: ‘Tu em do-
nes diners i jo aniré a l’À-
frica per tu a alimentar la
gent.’ Com a empresa de
serveis, les ONG treballen
amb un producte que són
les víctimes. I les víctimes
sexis són lesvíctimesdemo-
da, que capten l’atenció de
la gent. Als vuitanta, les víc-
times sexis eren els refu-
giats. Durant un temps ho
van ser les afganeses amb
burca. I ara, els apadrina-
ments i el comerç just.»

—Qui crea aquestes mo-
des?

—«Les mateixes ONG i
els periodistes. Un exemple

ha estat el Sudan. La guerra
fa més d’un any i mig que
dura, i no ha estat fins ara,
quan ha sortit als mitjans
de comunicació, que tots
els ministres d’Afers Es-
trangers han anat a Darfur
a fer-se la foto.»

—Se sent decebut de la
seva professió?

—«No, però ja no crec
tot aquest eslògan que es
ven ‘d’ONG pel desenvo-
lupament’. Realment algú
creu que una ONG pot de-
senvolupar un país? L’im-
prescindible és denunciar
el que veus.»

—La cooperació, alesho-
res, val la pena?

—«Sí, perquè és un fe-
nomen i un principi social
que ha contribuït a canviar
moltes coses i a posar molts
temes a l’agenda, que d’una
altra manera haurien pas-
sat desapercebuts. Per
exemple, les mines antiper-

sona. Jo crec que les ONG
compleixen un rol, però cri-
tico la imatge beatífica que
les envolta. L’absència
d’autocrítica fa que es rea-
litzin projectes fantasma, i
que hi hagi moltes ONG
falses. Tot això ha de sortir
a la llum pel bé de l’ajut
humanitari. I som els ma-
teixos humanitaris els qui
ho hem de fer.»

—Com pot saber la gent
si una ONG és honesta?

—«És una qüestió de sa-
ber què fa i què deixa de
fer, qui la dirigeix i com,
si les juntes directives són
obertes o no, si ha estat
auditada, i si accepta les
crítiques. Es tracta d’anar
a veure-la i interessar-s’hi.
Evidentment, és molt més
fàcil donar una quantitat
de diners i despreocu-
par-se’n, però ser solidari
comporta una responsabi-
litat i un esforç.»

«Hi ha moltes ONG falses
que han de sortir a la llum»

J Des del 1986 treballa en ajut
humanitari per a ONG tan
prestigioses com Metges sense
Fronteres i, ara, el Comitè
Internacional de la Creu Roja, i en
països tan diversos com Somàlia,
Rwanda, Guatemala, l’Afganistan
—on va viure tres anys—, Sierra
Leone, Libèria i la base naval de

Guantánamo —assistint els presos
talibans—. Investigador sobre ètica i
drets humanitaris i autor de diversos
llibres (www.jordi-raich.com), en la
seva darrera obra, El espejismo

humanitario, Jordi Raich critica,
citant noms i cognoms, el món de la
cooperació del qual ell continua
formant part. / Foto: ANDREU PUIG

Bon coneixedor del terreny

Una de cada tres persones al món
pateix algun tipus de càncer
J Madrid. Una de cada tres persones de tot el
món té càncer, segons va dir ahir el prestigiós
científic xinès Tak Mak, que va alertar que el
nombre d’afectats augmenta, tot i que s’avança
«pas a pas» en el desenvolupament de fàrmacs
més efectius en la destrucció de les cèl·lules ma-
lignes. Aquest científic, conegut mundialment
pel seu descobriment dels gens receptors de les
cèl·lules T, clau en la supressió dels tumors, entre
altres aportacions a la biopatologia del càncer,
i director de l’Ontario Center Institut a Toronto
(Canadà), va destacar que el repte de la inves-
tigació actual és desenvolupar fàmacs que com-
batin exclusivament les cèl·lules malaltes, de ma-
nera que la solució no sigui la destrucció en
paral·lel de bona part de les cèl·lules bones, amb
els efectes que això suposa per al malalt. «La
incidència del càncer augmenta i cada vegada
ésmajorelnombredepersonesquepateixaquesta
malaltia», va insistir Mak, amb un increment
del volum d’afectats d’un 15% els últims 30 anys,
essent els tipus de càncer més freqüents els de
còlon, pròstata, pulmó i mama, segons les dades
del científic. / EFE

Un milió de persones té psoriasi i la
meitat creu que li condiciona la vida
J Barcelona. Un milió de persones a l’Estat espanyol
té psoriasi i un 57% considera que li condiciona
la vida, segons un informe elaborat amb motiu
del Dia Internacional de la Psoriasi. Dels afectats,
uns 105.000 viuen a Catalunya, on el 1993 es
va posar en marxa a Barcelona Acció Psoriasi,
una associació sense ànim de lucre que ara té
1.300 socis. La psoriasi és una malaltia crònica
de la pell que produeix lesions escamoses i in-
flamació, que afecta de la mateixa manera homes
i dones, i l’extensió de la qual varia en funció
de cada persona, encara que un 60% dels afectats
presenta lesions contínuament. Aquesta malaltia
no és contagiosa però tres de cada deu afectats
diusentir-seaïllatacausadelproblema.D’aquests,
un 25% considera que la psoriasi els provoca
un rebuig estètic i un 21%, rebuig social. / EFE

Només un 18% dels pacients amb
hipertensió controla la malaltia
J Zamora. Només un de cada cinc pacients amb
problemes d’hipertensió controla aquesta pato-
logia i la tracta adequadament, d’aquí que sigui
necessari insistir en les campanyes de prevenció
com la manera de tractar també les malalties car-
diovasculars associades amb les persones hiper-
tenses. Així ho ha posat de manifest el president
de la Societat Espanyola de Medicina Interna i
membre de la unitat d’hipertensió arterial del com-
plex hospitalari de Salamanca, Ángel Sánchez.
L’especialista explica que tot i que en un 90%
dels casos se’n desconeixen les causes, sí que se
sap que hi influeixen factors com l’obesitat, l’estil
de vida, l’estrès i fins i tot factors genètics. / EFE

Un 15% de les persones amb
Parkinson són menors de 50 anys
J Salamanca. Un 15% de les persones que pateixen
la malaltia de Parkinson són menors de 50 anys,
tot i que aquest mal està considerat de persones
grans, segons l’Associació de Malalts de Parkinson
de Salamanca. El Parkinson, una malaltia dege-
nerativa del sistema nerviós central que afecta
les estructures del cervell encarregades del control
i de la coordinació del moviment, així com del
manteniment del to muscular i de la postura, afecta
unes 80.000 persones a l’Estat espanyol. Tot i
que no hi ha tractaments per posar fi al mal,
existeixen fàrmacs pal·liatius així com també la
possibilitat de la cirurgia, en última instància. / EP


