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gestionat bé la situació. 
Perquè no se’n va infor-
mar el Govern d’Haití i 
es va decidir resoldre la 
qüestió de manera inter-
na. I perquè si bé les di-
missions discretes del 
2011 en el cas d’Haití sí 
que indiquen el rebuig 
i condemna de l’entitat 
pels comportaments de-
tectats, també demos-
tren una preocupació 
per desactivar l’impac-
te del cas en l’opinió pú-
blica. És la sensació que 
es va prioritzar la discre-
ció abans d’entonar un 
mea culpa, el que ha afec-
tat més profundament 
les persones que aprecien el treball 
de l’organització.
 Tercer, hauria de quedar clar 
que condemnar sense pal·liatius 
l’acció d’uns malvats, no hauria 
de posar en dubte el treball que, al 
llarg de dècades, han portat a ter-
me treballadors i voluntaris d’Ox-
fam. El comportament repugnant 
d’uns quants no pot servir d’excu-
sa per condemnar el treball fet, i 
tampoc ha de servir perquè alguns 
aprofitin l’oportunitat per dispa-
rar sense més ni més contra l’ajuda 
humanitària.
 
L’escàndoL Oxfam sí que 
hauria de servir per prendre nota 
crítica, i establir els mecanismes i 
salvaguardes que impedeixin, en la 
mesura del possible, que situacions 
així puguin repetir-se; i protocols 
que permetin més transparència i 
retre comptes en el cas que tornes-

Les víctimes de l’‘escàndol oxfam’
Tot i que el focus mediàtic recau en l’oenagé, la principal preocupació han de ser les damnificades

A
quests dies, el que ja es 
coneix com l’escàndol Ox-
fam ha convulsionat bo-
na part de l’opinió públi-
ca. La barreja de repulsa, 

tristesa, ràbia i desil·lusió dificulten 
la reflexió, però no haurien d’impe-
dir que es treballi amb més afany 
per evitar que situacions així es tor-
nin a repetir. 
 Primer, cal recordar que, enca-
ra que el centre de l’huracà medi-
àtic està sobre Oxfam, la principal 
preocupació en aquest cas haurien 
de ser les víctimes. Dones en situa-
ció d’extrema vulnerabilitat contra 
les quals s’exerceix violència sexu-
al en un context de desolació, de les 
quals ja no sabem res més. Sabem 
que, al no estar informades les auto-
ritats haitianes, no hi va haver per-
secució penal al país que determi-
nés les acusacions d’abusos i explo-
tació sexual. Però no sabem si hi ha 
hagut algun tipus de reparació per 
a les víctimes, en forma de rehabi-
litació, indemnització o reparació 
moral. En el document confidenci-
al d’Oxfam que The Times va esmen-
tar quan va destapar el cas la setma-
na passada, es parlava de «cultura 
de la impunitat», que segurament 
és la percepció amb què s’han que-
dat bona part de la societat d’Haití 
i el Txad, especialment les dones, 
sobre el que va passar. Segon, és in-
evitable pensar que Oxfam no ha 

sin a succeir. Per un costat, cal revi-
sar els mecanismes de contractació 
amb els quals es treballa, assumint 
que l’existència de denúncies per 
abusos en països en crisi són pràcti-
cament nul·les: sembla evident, per 
exemple, que s’ha d’anar més en-
llà de la simple constatació de falta 
d’antecedents penals. També han 
d’enfortir-se els mecanismes de 
control in situ, per evitar que l’exis-
tència d’aquests comportaments 
abusius es normalitzi i siguin tole-
rats. Quan les organitzacions d’aju-
da humanitària gestionen recursos 
(majoritàriament públics) que po-
den superar els de països en vies de 
desenvolupament, les mesures de 
control i supervisió han de ser ex-
tremes. Per això, ha de quedar clar 
que aquests comportaments no no-
més no són tolerables sinó que són 
sancionables. I la sanció no pot ser 
només de caràcter corporatiu: no 
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Terratrèmol en l’àmbit de la cooperació

es poden resoldre amb una dimis-
sió o un acomiadament, sinó que 
ha de considerar-se els procedi-
ments policials i judicials que re-
geixen allà on succeeixen els fets. 
No a la impunitat també implica 
respondre davant les autoritats i 
comunitats locals. 
 Per un altre costat, s’ha de mi-
llorar en transparència i a retre 
comptes, que no ha d’entendre’s 
només com una qüestió econò-
mica. Treballar per millorar en 
aquests aspectes, en els quals Ox-
fam, per exemple, sobresurt en 
relació amb moltes altres oena-
gés, sempre suposa un repte. Per-
què posar la lupa permet veure 
amb més detall, i no és estrany 
que apareguin en cascada altres 
casos semblants (com de fet ja es-
tà passant).

La LLiçó aquí és no intentar 
minimitzar l’impacte públic, si-
nó demanar perdó i solidaritzar-
se amb les víctimes de manera in-
qüestionable. Condemnar i sanci-
onar sense pal·liatius, col·laborant 
amb les comunitats locals. I reivin-
dicar la necessitat de continuar 
treballant per fer del món un lloc 
una mica millor. El més complicat 
és superar la pèrdua de confiança 
en qui fan molt (i bé) per millorar 
situacions d’extrema duresa i vul-
nerabilitat a tot el món. Cal exigir 
més mecanismes de control, per-
què perdre la confiança en l’ajuda 
humanitària i en el treball de les 
oenagés és un luxe que el món no 
pot permetre’s. 
Investigadora associada GRITIM-UPF. 

Analista d’Agenda Pública

RAMoN cuRto

T
ots sabem que en una 
societat tan plena d’avi-
sos i de normes correm 
el perill de ser sancio-
nats.

 No me’n queixo pas. Es podria 
dir que cada dia una colla de ciu-
tadans som infractors d’alguna 
norma urbana. De manera cons-
cient o no. Estic deixant de ban-
da els grans vulneradors de les 
lleis, els estafadors, els que abu-
sen en benefici propi de tota me-
na de privilegis que no els corres-
ponen.
 Parlo d’una llarga sèrie de pe-
tits fets que l’Administració con-
sidera incorrectes.

Un eXeMPLe: els ciclis-
tes que instal·lin un motor a la bi-
cicleta rebran una sanció de cinc 
anys d’inactivitat. Si ho he entès 
bé, això passa a França, que és un 
país de ciclistes, i famós per l’or-
ganització del seu Tour.

 Els ciclistes professionals no 
sembla que siguin dubtosos, la 
sospita recau en els ciclistes afi-
cionats.
 Però ¿com es pot amagar el 
frau ciclista? Es va descobrir no 
fa gaire i l’acusat va dir això: «No 
he venut drogues, no he matat a 
ningú, només vaig instal·lar un 
motoret a la bici. I no sóc l’únic 
que ho fa».

La nosTRa habilitat per 
autodisculpar-nos és notable. I a 
vegades ridícula. Quan ens hem 
citat amb algú, és possible que 
aquest algú que diem no exis-
teixi, però les excuses són sem-
pre acceptades quan l’altre arri-
ba tard. Seria impertinent recla-
mar detalls del retard. «Què t’ha 
passat?».
 Anar en bicicleta no sembla 
una justificació per fer tard a 
una cita.
 Veig com sovint es filtren en-
tre els cotxes que estan aturats 
pel semàfor, i encapçalen el bloc 
de vehicles. 
 La vida és anar pedalant per 
no perdre l’equilibri. Som una 
bicicleta. No es tracta d’instal-
lar-nos en un primer lloc sinó 
d’anar avançant procurant de 
no caure. H

Petit observatori

La vida és pedalar 
sense perdre l’equilibri, 
no importa estar a la 
graella de sortida

La bicicleta 
pot inventar 
camins
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Dues mirades

ara i aquí

a casa seva com amb la voluntat 
coratjosa de la mare de procurar 
la felicitat en base a «preocupar-
se de les coses», és a dir, menjar, 
dormir, «tenir motius per no es-
tar trist». Aquesta mare (una fe-
nomenal Màrcia Cisteró) sap que 
no pot oblidar qui és i què ha de-
fensat sempre, encara que el món 
s’enfonsi al seu voltant, però al 
mateix temps és conscient que 
simplement viu, que procura 
mantenir el reducte, també en vi-
es d’extinció, de la família. Resis-
tir. Tampoc no sé si Sopa de pollas-
tre amb ordi ens anima o ens des-
anima. En tot cas, es fa passar la 
maroma entre la buidor i la ple-
nitud, entre la revolta i la conven-
ció, entre l’esclat i el desengany. 
Viure o parlar de com hauríem 
pogut viure. H

F
erran Utzet, el director de So-
pa de pollastre amb ordi que 
s’ha estrenat a La Perla 29, 
es pregunta si el muntatge, 

ara i aquí, envia «un missatge clar 
d’ànim o de desànim». Es confessa 
desorientat, i és així perquè el tea-
tre no ens parla de blancs o negres 
sinó de matisos, de contradiccions. 
El drama d’Arnold Wesker és, ara i 
aquí, més actual que mai. I ens em-
peny contra un dels dilemes dels 
nostres dies. ¿La política, feta d’il-
lusions, del desig de totalitat, és la 
vida, o resulta que és cert el que diu 
la mare de la família Khan, la Sa-
rah: «¿de què serveix ser socialista 
si no estimes?». 
 Un altre personatge exposa que 
«simplement visc», i ho relaciona 
tant amb l’ensulsiada de l’ambi-
ent polititzat que ha vist sempre 
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illes impol·lutes. No es pot exigir 
a cap associació la bondat absolu-
ta, però sí la voluntat d’assolir-la 
i el compromís de preservar-la. La 
denúncia pública dels errors co-
mesos és imprescindible per con-
trarestar el mal. El silenci només 
beneficia l’agressor i fa més vul-
nerables les víctimes. És impres-
cindible que les organitzacions 
investiguin els seus errors. És ne-
cessari que tinguin el valor de co-
municar-los. I la societat hauria 
de ser capaç de discernir entre 
l’excel·lent tasca que realitzen i 
la maldat d’alguns individus. Pe-
nalitzar l’imprescindible treball 
d’Oxfam per una colla d’homes 
perversos no només és injust, 
també és una mostra d’hipocre-
sia i dona la raó als que es refugi-
en en el silenci còmplice. H

U
na investigació interna 
d’Oxfam va revelar que 
diversos membres de 
l’oenagé van organitzar 

orgies amb prostitutes a càrrec de 
l’organització durant la seva mis-
sió humanitària a Haití. Dels sis 
participants en els fets, dos van 
renunciar als seus càrrecs i la res-
ta van ser acomiadats.
 La revelació ha sigut traumàti-
ca per a l’organització. No és no-
més el mal evident a la reputació 
i la pèrdua de donants (a Espanya 
ja s’han donat de baixa 1.200 so-
cis), és la desolació de veure per-
vertit un dels pocs espais d’espe-
rança de la nostra societat. No hi 
ha pitjor traïció que veure el bot-
xí rere la màscara del salvador. 
Però el mal existeix, és intrínsec 
a la naturalesa humana, no hi ha 

el mal
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