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L'entrevista -Joan Salicru

Thomas Pogge, professor de la Universitat de Yale (EUA)
Fildsof d'arrels alemanyes, se'l considera un dels principals experts mundials en el concepte
de'tust(cia global". Encapgala el GlobalJustice Program, des d'on treballa aquest imbit.
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Valors

Ens rep un dissabte al mati en el malc
d'una visita que fa a Barcelona convi-
dat per la Fundaci6 Grifols. Arriba en

cotxe perd quan shcaba I'entrevista, pre-
gunta amb tota normalitat on agafar el
metro m6s proper per poder tornar al seu
hotel. Els genis de veritat sempre gasten
aquesta naturalitat i senzillesa.

Abans que res, qui 6s el que hem d'enten-
dre perjusticia?
Es una matdria que este en discussi6.
Tenim diferents opinions sobre quA 6s la
justicia i tots hem de donar els nostres
arguments i les nostres raons. I despr6s,
sobre la base d'una discussi6 lliure de dife-
rents persones, de diferents paisos, pren-
dre una decisi6. El problem4 6s clar, 6s
que, de moment, la decisi6 de com estruc-
turar les normes no esttr presa per perso-
nes que pensin en termes de quE 6s just i

quE 6s injust sin6 per gent amb diferents
interessos que pacten i negocien. I sovint
els partits amb m6s poder i mds rics gua-
nyen la lluita per sobre les normes, no amb
bons arguments sin6 simplement negoci-
ant el poder.

Per embolicar-ho una mica m6s suposo
que este b6 recordar que, en realitaq a
molts pailsos del Sud probablement no
els interessa tant arribar a una igualtat
d'oportunitats com generar riquesa. Oi?

A aquestes societats, el que se'ls ha de pre-
guntar 6s qui vol quA. Rerb si, els governs
de societats pobres no estan tan interes-
sades en aconseguir que les seves socie-
tats siguin justes sin6 riques per tal que
les seves elits puguin tenir molts diners.
Angola 6s ara un bon exemple. Com a so-
cietat 6s bastant ric4 igual que Guinea
Equatorial, perd la gran majoria d'aques-
tes societats s6n encara molt pobres.

De manera que no crec que siguijust dir
que la gent no vol que les seves societats

,siguin justes; les societats sI que ho volen,
s6n els governs i les elits els que no; volen
la riquesa per ells mateixos.

En tot cas, el m6n s'encamina cap a unes
quotes de justicia m6s altes?
No, el m6n camina cap a la direcci6 con-
trlria. Vivim en un m6n en qui les desi-
gualtats estan ampliant-se dia rere dia. I

encara tenim un gran nombre de pobla-

ci6, probablement la meitat de la gent

del m6n, que no td coberts els seus drets
humans bisics. El m6n, en essdnci4 esti
esdevenint m6s i m6s injust perqud el pati-
ment de la part pobra de la poblaci6 esti
esdevenint m6s i m6s evitable. Avui 6s evi-
table tenir tanta gent que no pot menjar,
que no te acces a l'aigua potable, a l'educa-
ci6, a la sanitat... aixd no hi 6s per la meitat
de la poblaci6. Es a dir, en la mesura en
qud 6s cada cop m6s evitable que passi

aixb, 6s encara m6s injust.

Qui ha canviat els darrers anys per poder
dir que la pobresa ara 6s evitable?
Les capacitats econdmiques i tecnoldgi-
ques del m6n, que s6n molt m6s riques
q ue fa cinquanta anys. Ara som molt m6s
rics col.lectivament que fa cinquanta o
cent anys. Fins i tot, si calcules l'ingr6s
per c)pita del m6n sencer, actualment 6s

aproximadament de ro.ooo ddlars per per-

son4 iamb aixd n'hi ha m6s que prou per

eradicar tota la fam i les privacions. El

problema 6s que la meitat de la poblaci6
nom6s te el 3,3 per cent dels ingressos del
m6n. I amb aixd no n'hi ha prou per cobrir
les seves necessitats. Si fos un 5 per cent,
o un t5 per cent n'hi hauria prou. La part
rica seguiria tenint el 9t5 per cent de la
riq uesa! Per tant, la desigualtat este anant
a pitjor tan el m6n el seu conjunt com dins
del propis paisos i de resultes d'aixd per-

sisteix la violaci6 dels Drets Humans. I

aixd 6s el quE ho fa m6s injust.

De qui 6s la culpa que aquestes regles no
beneficiin per igual -o m6s equitativa.
ment- el conjunt de la poblaciri?

La gent rica dissenya les normes: Els

bancs, les mu ltinacional s, els hed gef unds
(fons d'inversi6 lliure), els milionaris...
actuen com un lobby,pressionant perqud

s'estableixin regles que els benef iciin. I per
aixd es fan rics i se'n surten. Capturen els
governs, que implementen regles que els
beneficien -i que no s6n beneficiosos pels
pobres, 6s clar-. Per tant, els rics estan
incrementant el seu tall del pastil i com
que els rics incrementen el seu tros, el dels
pobres s'esti fent m6s petit. De manera
que els pobres es beneficien del creixe-
ment econdmic global perd perden molts
d'aquestes possibles beneficis perquE la
seva porci6 es redueix constantment. Els
pobres estan baixant en escal4 si vols
dir-ho aixi, i han d'intentar escalar ripida-
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ment per mantenir la posici6 que tenien
fins ara; la seva posici6, en termes relatius,
esti sent constantment erosionada. I aixd
6s la conseqUdncia principal d'aquestes
regles globall que beneficien els rics i per-
judiquen els pobres, els bancs i les multi-
nacionals en comptes dels pobres.

Com ho podem fer, pervariar aixd, profes-

sor? Amb pressi6 politica n'hi ha prou?

Si, el que hem de fer 6s aconseguir que les

normes siguin millors, m6s respectuoses,
per la poblaci6 pobra. Aquesta 6s la gran
tasca. I si, evidentment aquesta iniciativa
ha de venir dels ciutadans; no vindri de les
grans corporacionl que volen maximitzar
el seu percentatge del pastis. Per tant 6s la
nostra responsabil itat, la responsabi I itat
de ciutadans de paisos rics i poderosos,

de pressionar els nostres governs perqud

negociin regles que siguin justes i que per-

metin als pobres obtenir un percentatge
m6s gran del creixement econdmic global.
Espanya 6s un pais membre del Gzo, 6s

"Els ciutadans de paiios
rics hem de pressionar els
governs Perq uE negociTn
regles que siguin justes"

"Siels pobres passessin a
tenir del g,l al 5 per cent dels
ingressos del m6n, podriem
erradicar lafam al mundial"

doncs un pais important, tamb6 en el marc
de la Uni6 Europe4 i Espanya -junt amb
Frang4 el Regne Unit Alemany4 els Estats
Units, Canadl...- td una responsabilitat en
pressionar en la direcci6 d'unes regles que
siguin justes i permetin els paisos pobres
participar del creixement global.

lntentar ser influents amb els governs
6s e! que pretenen vost6s des del fustice
Global Program, que vosti dirigeix?
Si. lntentem explicar a la gent qud 6s el
que realment esti passant per qud els
governs mostren una imatge m6s bonica
de la quE 6s. Diuen que els palsos pobres

estan sortint de la pobres4 que tot va a

millor, que els Objectius del Mil.lenni pro-
posats per l'ONU s'estan complint.... La
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veritat 6s que el 3o per cent m6s pobre de

la poblaci6 mundial ha perdut m6s del zo

per cent del seu percentatge del pastis

entre 1988 i 2008. O sigui que el seu per-

centatge s'esti estrenyent. O sigui que per

un costat donem informaci6 curosa del
que esD passant i diem que la situaci6 6s

molt dolenta: hi ha m6s violaci6 dels Drets

Humant m6s patiment m6s pobresa...

m6s mortalitat infantil del que la gent es

pensa que hi ha. Els mitjans i les estadis-

tiques dels governs estan esbiaixades per

amagar el patiment dels pobres. I per un

altre costat tenim una sErie de propos-

tes de reform4 de coses que es podrien

fer, per exemple com es podria fer millo'
rar l'atenci6 sanitlria en el m6n en vies de

desenvolupament, com es podria millorar
l'educaci6... 0 sigui que treballem en els

paisos en vies de desenvolupament per

pilotar els nostres projectes i idees disse-

nyades per elevar la condici6 dels pobres.

Quines s6n exactament les regles que cal-

dria canviar?
Hauriem de canviar les mesures protec-

cionistes, que permeten als paisos rics

no deixar competir els productes impor-
tats dels paisos pobres, i si volem man-

tenir aquestes mesures proteccionistes

almenys hauriem de compensar els

paisos pobres. L'0rganitzaci6 Mundial
del Comerg esti construida sobre la base

d'uns mercats lliures i oberts. I nosaltres
diem: no podem obrir aquests mercats
perquE aixd destruiria la nostra produc-

ci6 agricola i la nostra producci6 tExtil.
D'acord, perd si hem de fer aixd, compen-

sem-los, perquE aquests paisos estan per-

dent les seves oportunitats d'exportaci6.
Es que a m6s nosaltres els diem: si voleu
ser de la 0MC, obriu els vostres mercats
per tal que hi puguem vendre els nos-

tres productes. Perd despr6s nosaltres no

fem el mateix! Hauriem d'obrir les nostres

\portes perqud ells poguessin exportar pro-

ductes, tamb6. Aixd 6s injust 6s asimatric.
Si volem mercats oberts, ho han de ser en

les dues direccions.

Una altra idea 6s el nostre sistema ban'
cari, el sistema bancari internacional, que

fa que sigui molt ficil per a la gent del

m6n en vies de desenvolupament malver-

sar els diners, robar els diners... els f uncio'
naris i els politics porten els diners en els

nostres bancs i els amaguen en comptes

bancaris andnims. Una vegada mds, aixd
facilita la sortida de capitals dels paisos

m6s pobres.

Un altre problema 6s l'evasi6 d'impostos:
les multinacionals no paguen cap impost
en els paisos m6s pobres, ja que reajus-

ten els seus guanys en paradisos fiscals

de tal manera que eviten fer beneficis
quan operen al pais pobre i fan els benefi'
cis en paradisos fiscals com Bermudes, o

f ins i tot els EUA, el Regne Unit... Hauriem

d'aconseguir que les multinacionals
paguessin taxes alli on operen.

Tamb6 haurlem de pagar als paisos pobres

per la pol.luci6 que causem. Els palsos

rics som responsables de la major part de

la pol.luci6 perd en canvi les conseqiiEn-

cies d'aquesta situaci6 les paguen m6s

aviat els paisos pobres, perquE els paisos

pobres no tenen les capacitats per prote-

gir-se d'aquests desastres naturals. Si hi

ha una gran tempesta a Barcelon4 ningt
es mor, perquE la gent viu en bones cases,

perb si la tempesta 6s a les Filipines, si,

perqud viuen en cases molt pitjors. Altra
vegad4 hem de compensar pel mal que fem.

Tot aixd s6n idees sobre com canviar les

regles per tal de que siguin m6s justes per

les poblacions dels palsos pobres.

ta sap que a les nostres latituds, mante-

nir una certa activitat agricola, per exem-
plg 6s vist com una politica correcte des

d'un puntdevista cultural i com una
garantia ecoldgica. Qud passa si no volem
obrir els nostres mercats a la producci6

agricola dels pai'sos pobres?

Doncs almenys hem de compensar-los.

Estem demanant-los que obrin els seus

mercats, els estem dient que si vols ser

membre de I'OMC has de tenir mercats

oberts als nostres automdbill ref rigera-

dors, serveis bancaris... "obre la porta a
tot el que volem exportar-te". Doncs els

paisos m6s pobres tenen el dret que fem

el mateix per a ells, que obrim les nostres
portes per les seves exportacions. Perd lla-

vors diem: "0h, ho sento, no pots expor'
tar els teus prod uctes agricoles al nostre
pa[s". I aixd €s injust perqud hi ha una rela-

ci6 asimEtrica. Si volem mercats oberts,

han d'estar oberts en ambdues direccions.

Si diem que volem una indristria alimenti-
ria prdpi4 almenys hem de fer algun tipus
de compensaci6 pel fet que no puguin

exportar els seus productes.

En aquests moments, a causa de la crisi
econdmica global, ens trobem en qui hi

ha Sud en el Nord i hi ha Nord en el Sud.

Com fa canviar aixd el concepte de iusti'
cia global?

Per mi no canvia el significat. Abans que el

terme de "justicia global" agaf6s renom,

fEiem servir "justicia internacional", jus'

tlcia entre estats, parles de si un estat
tracta b6 o malament un altre estat. Perd

justicia global es refereix a les persones

individuals. Per la justicia global el pro-

blema resideix en si els individus estan

tractats de manerajusta o no. I aqui no

importa a quin estat pertanyen: poden

ser persones tractades injustament, que

s6n pobres en paisos rics. Els EUA te molts
pobres, incloent immigrants i tamb6 ciu-

tadans americans; i aquestes persones

pobres s6n un problema per la justicia
global. En podem parlar independent-
ment de la seva nacionalitat. Aquests pro'

blemes que tenim en el nord s6n tamb6
problemes de justicia globals. Vull dir que

el concepte dejusticiaglobal no exclou la

gent pobra en els paisos rics. Concerneix a

la gent pobra mds enlli d'on visquin.

VostE diu que nosaltres ens hem de sentir
responsables i actuar. Perd la majoria de

ciutadans asseguren que no tenen poder,

que estan en mans dels seus politics i que

aquests no s'atreveixen a alterar l"status
quo'. Qui els pot dir, a aquesta gent?

Hi ha molta gent que pensa que t6 molt
poca influEncia en el seu govern perquE

actui sobre l'implia situaci6 internacio-
nal. I aixd a mi em sembla que 6s un error
garrafal. Molta gent ho pens4 perb si aga-

fdssim tota aquesta gent que pensa aix6
i els posessim junts en el mateix llog per

exemple en un metro, per dir alguna cos4
i els f6ssim dirjunts "no hi ha res que jo

pugui fer...", nom6s veient el soroll que

farien veurien que no estan dient laveri-
tat, que no 6s cert que no tinguin capaci-

tat d'inf luAncia. Clar que podem marcar

la diferdnci4 tres milions de persones!

Nomds han de dir als governs, insistir-los,
que si, que volen que defensin els seus

interessos perd no a expenses de la gent
que 6s m6s pobra que ells. No volem que el

govern espanyol -o el govern catali- nego-

cii avantatges per nosaltres que vagin en

detriment de persones m6s pobres que hi

hagi en el m6n.



Valors

Thomas Pogge fotografiat en el transcurs de l'entrevista a la Fundaci6 Grifols.
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Primera figura
mundial

Thomas Pogge (Hambur& rgS3) 6s un fil6-
sof alemany doctorat a la Universitat
de Harvard, actualment professor a la
Universitat Yale i director del Global

Justice Program. Tamb6 6s el Director d'in-
vestigaci6 al Centre d'Estudi de la Ment
en la Natur4 a la Universitat d'oslo.
L'originalitat de la contribuci6 de Pogge

es troba en la seva insistdncia en el paper

dels deures negatius del m6s rics envers
els m6s pobres del m6n i no en els seus

deures positius. Pogge afirma que els indi-
vidus m6s rics tenen un deure imperi6s de
justicia que els obliga a actuar per tal d'era-

dicar la pobresa. El seu llibreWorld Poverty

and Human Rightt tradui't al castelll com

Lapobrezaen el mundoy los derechos
humanos,6s considerat com el m6s signi-
ficatiu en els aspectes filosdfics d'aquesta
temitica -des de Barcelon4 l'edito-
rial Proteus va publicar el zor3 l'opuscle
gstamos v i ol ando I os d e rechos h u manos
de los pobres del mundo?-. Actualment
Thomas Pogge treballa amb l'economista
Aidan Hollis en un projecte sobre lasalut
i el dret als medicaments que promou un

sistema de pagament dels medicaments
en funci6 de l'impacte que tinguin sobre la
salut global. I

ponsabilitat assegurar-nos que incloguin
la poblaci6 pobra i acabar amb les depra-
vacions massives q ue persisteixen.

Quin paper creu que tG la Uni6 Europea
en tot el que estem parlant? Ent6n el pos-

sible rol com a agent de canvi que pot
tenir a l'hora d'implementar aquests
canvis en els acords comercials?
5i, la UE, els representants i funcionaris
de la Uni6 Europea es veuen a si mateixos
com a els defensors dels interessos col-
Iectius dels ciutadans dels paisos que en

formen part i de les empreses. Es veuen
a si mateixos com els competidors dels
Estats Units -les nostres companyies/les
seves companyies-, de la voluntat de man-

tenir una part important del pastis de

Perd fins itot els politics diuen que no
tenen marge de maniobr4 que no poden

fer res davant el "poder dels mercats"...
Els mercats estan articulats per politics.
Altre cop: les estructures dels mercats
nacionals i dels mercats internacionals
estan dissenyades per decisions politiques.
Decisions sobre inversio, sobre comerg...

els pilars de l'OMC van ser negociats per
politics i evidentment que podem tenir
control sobre aquests elements. Es cert
que alguns politics cada cop pretenen m6s

donar aquesta imatge de quE hi haforces
que els superen, com si fossin forces natu-
rals que ningri pot controlar. Perd no,

no 6s veritat. Alg0 ha formulat aquestes
regles, les aplic4 les fa complir... s6n cons-

truccions humanes. Les podem negociar

"Les estructures de tots els
mercats estan d issenyades
per decisions polltiques,
que prenen politics"

"EI concepte de justicia
global no exclou els pobres
dels pai'sos rics. Concerneix
a Ia gent pobra arreu"

i renegociar. L'OMC 6s un gran exemple.
Tedricament tot s'ha d'aprovar per unani-
mitat, perd jo crec que aixd 6s tan sols una
forma de determinats politics per evitar
la seva responsabilitat. I no, sl que es pot.

Podem canviar les regles i 6s la nostra res-
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l'economia global, dels seus productes,

de ser competitius... per tant la UE esti
bolcada en els interessos d'aquells que

la constitueixen. I llavors si, diuen:"Ens
agradaria ser m6s bona gent, m6s Etics
amb els paisos pobres perb no ho podem

fer perqud estem competint amb compe-
tidors molt potents com els EUA, elJap6....

No podem ser m6s bona gent perqud si ho

som, no podrem guanyar la competici6
que mantenim amb els altres pols econd-
mics". Els japonesos diuen el mateix. Vaj4
que tothom troba una excusa per no fer
el que diu que li agradariafer. El que hau-

rien de fer, en una situaci6 aixi, 6s treba-
I lar j unts i estar segu rs q ue, com peti nt els

uns amb els altrel no fem mal a tercers
actors. Tots haurlem de fer un esforE per

certificar que aquesta terrible pobresa

existent en el m6n en desenvolupament
s'acabarl tan ripidament com es pugui.

En aquests moments vostE treballa en e!

Justice Global Program en una iniciativa
per facilitar la producci6 de medicaments
a un preu barat de manera que puguin
arribar al mixim de persones. D'on sol-
geix aquest plantejament?
Part de l'acord de l'Organitzaci6 Mundial
del Comerq (OMC) adoptat el 1995 era
l'acord anomenat Trade Related Aspects
of lntellectual Property Rights (TRIPS),

sobre els drets de la propietat intel-
lectual. L'acord del TRIPS prescriu drets de
propietat intel.lectual molt estrictes i exi-
gents. Cada pais que 6s membre de I'OMC

ha de protegir la patent durant vint anys.

I aixd fa impossible, per a les companyies
genEriques, copiar els medicaments iven-
dre'ls a la gent m6s pobra. Aquest 6s el
problema que nosaltres estem intentant
resoldre. Aixd era una cosa nova a mitjans
dels 9o i aixd va comenqar a ser efectiu el

zoo5 i des d'aquell moment no 6s possible
per a les companyies gendriques a la lndia
produir en massa un producte farmacdu-
tic per la lndia i el m6n en vies de desen-
volupament. Com a conseqUdncia d'aixd,

)a poblaci6 pobra esti tenint menys acc6s

a aquests medicaments perqud quan un

nou medicament entra al mercat, aquesta
gent pobra s'ha d'esperar fins al periode
que s'acaba la patent -durant deu o quinze

anys- fins que poden tenir acc6s a aquest
producte. El producte pot ser produit de

forma molt barata perb no esti dins les
possibilitats de la gent pobra. I aixd evi-

dentment signif ica que la gent pobra

sovint mor i pateix perqud no poden tenir
la cura mddica que necessiten. Volem
resoldre aquest problema. I ho volem fer
dient que les innovacions s'han de pagar,

6s clar, no permetent-los que el mercat
marqui el preu sin6 venent-los al preu

de cost i llavors recompensant-los amb
fons p[blics en proporci6 a I'impacte en

la salut que el medicament aconsegueix.
O sigui que 6s nom6s una f6rmula millor,
m6s intel.ligent de recompensar als inno-
vadors pels seus esforEos per desenvolu-
par nous tractaments.
Aixd que proposem seriavoluntari, de

manera que els innovadors poguessin

registrar el seu producte i despr6s accep-

tar voluntlriament aquests pagaments

"El percentatge de pobres
disminueix perd el ntmero
de pobres 6s constant
perquE la poblaci6 creix"

"Fa 15 anys ningf pensava
que fos possible tenir
tractaments per la SIDA per
a tothom. Ara ning0 ho creu"

de recompensa i baixar el preu al nivell
del cost de producci6. I llavors, 6s clar, els
pobres podrien tenir-hi acc6s.

Per acabar: vostd diu que la pobresa
esti creixent perd tamb6 6s veritat que

cada cop hi ha m6s gent que pot menjar,
perquE hi ha m6s riquesa. Es optimista
respecte el futur del m6n?

Alerta: jo no afirmo que la pobresa estigui
creixen! jo dic que la part del pastis que

s'enduen els pobres, el terE o la meitat de

la poblaci6 mundial que def inim com a
pobres, esti fent-se m6s petita. Aquesta
6s la clau. No 6s tan senzill poder determi-
nar si la pobresa creix o decreix. DepEn de

com ho calculis i de si parles del ntmero
de gent pobra o del percentatge de gent
pobra. El percentatge de gent pobra esti
disminuint perd el ntmero de gent pobra

6s probablement constant perqud el

nImero de gent al m6n creix. Perd la gran
qUesti6 sobre la pobres4 per mi, moral-
ment, no 6s si estl pujant o baixant sin6
quanta d'aquesta pobresa 6s evitable. I

avu i tota la pobresa 6s evitable. I aixd fa
la pobresa molt m6s injusta que cent anys

enrere. Fa cent anys hi havia un alt grau de
percentatge de pobres4 molta gent n'er4
perd 6s que era inevitable, no es podia
fer res per evitar-la. Avui si que podem

eradicar la pobresa a l'1ndi4 a la Xin4 a
5udamdrica... i la responsabilitat moral
de no fer-ho 6s superior de la que era cent
anys enrere.

Diguem-ho d'una altra manera. Quins ele-
ments hi ha per ser optimista respecte el
futur del m6n?

lntentant ser optimista: el m6s impor-
tant que ha passat en els darrers quinze
anys 6s la revoluci6 mundial en salut. Hem

aconseguit objectius que ning( s'esperava
que s'aconseguissin, gricies a la Fundaci6
Bill & Melinda Gates, als fons mundials,
al PEPFAR, la iniciativa d'emergdncia del
President dels EUA per a la SlDA... Perd no
podem acceptar l'status quo. L'any 2oog
quasi tota la gent que tenia SIDA o el VIH

no tenia tractament i tothom deia que

era massa car tenir-lo, que era impossible
aconseguir-ho. I en canvi avui aixd ja no

ho pensem, tots diem que tothom ha de

tenir tractament. El tractament 6s barat,
pot ser produit de forma molt barat4 i

ning[ hauria de morir de SIDA. Encara no
tothom que necessitaria tractament el

t6 -potser el td la meitat de la gent que

el necessitaria- almenys ara tots estem
d'acord que tots aquells que no el tenen
haurien de tenir-lo, que ningri hauria de

morir per SIDA o VlH.

Es veritat. A vegades no som capagos de

recordar com evolucionen els nostres
posicionaments respecte un tema.
Aquest 6s un bon pas en la bona direcci6.
Haurlem de poder tenir la mateixa mirada
sobre altres parts de la pobresa; tothom
hauria de tenir accds a l'aigua potablg prou

menjar, una educaci6 bisic4 electricitat...
aquestes coses avui s6n molt ficils d'acon-
seguir, amb el creixement econdmic que

hi ha. I 6s inacceptable no aconseguir-ho.
Tenim la responsabilitat moral d'aconse-
guir-ho tan aviat com sigui possible. I
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