Determinació de l’estat de seguretat alimentària de dues zones d’Etiòpia i de les variables socioeconòmiques que les afecten

1.Introducció
1.1 El problema
La població total d’Etiòpia era l’any 2007 de 77 milions d’habitants (CSA,2008), amb un índex
de creixement anual del 2,77% (FAO/WFP,2008). Actualment , sobre el 55% de la població està
per sota de la línia de pobresa d’un dòlar al dia i diferents indicadors del benestar estan en el
nivells mes crítics d’Àfrica ( FAO/WFP, 2007). Entre ells destaquen els referits a la seguretat o,
millor, a la inseguretat alimentària.
El problema de la inseguretat alimentària a Etiòpia s’ha convertit en un fenomen estès i
polifacètic i, tot i que el govern ha intentat fer‐li front a través de diferents polítiques, es
calcula que un 52% de la població del país continua en situació de inseguretat alimentària amb
un consum mitjà per càpita de 1459 kilocalories per càpita (FAO/WFP,2007), és a dir, ben pel
davall del nivell recomanat per la FAO de 2100 kilocalories per persona i dia.
En les últimes dècades els períodes de fam s’han convertit desafortunadament en el símbol
d’Etiòpia, i fins i tot ara, desprès dels canvis de règim , l’amenaça continua (FEWS‐NET,2009;
BBC, 2008). Actualment, ja no hi ha dubte de que les forces naturals i les condicions
climàtiques com les sequeres, no són per sí soles responsables de la inseguretat alimentària, tal
com es creia fa 50 anys, i com les presenten molts mitjans de comunicació avui en dia.
Tot i que hi ha hagut desacord en el número de morts produïts per les crisis dels últims anys,
els sistemes de detecció d’inseguretat alimentària assenyalen que el número de persones
vulnerables ha augmentat , arribant als 14 milions al 2008 (BBC,2008), tot i les bones collites,
les millor de la història segons alguns analistes ( Devereux i Sharp, 2003), en particular els
darrers 4 anys contemplats ( 2004‐2008: veure taula 1).
Taula 1: Producció de cereals i llegums en la temporada Meher desde 2004 al 2008
cereals i llegums
2004
2005
2006
2007
2008

Àrea (ha)
Producció (Tones)
8.986.640
11.380.415
9.373.571
12.895.518
9.850.966
14.458.414
10.247.663
15.499.730
10.432.978
17.088.233
Font: FAO/WFP:2009

A més, s’acusa els gestors de les polítiques de seguretat alimentària d’ignorar els problemes
reals de la gent que pateix d’inseguretat alimentària, i de no atacar les causes estructurals que
provoquen que any rere any hi hagi més regions insegures alimentàriament. Segons
observadors crítics , com ara Tesfay (2009), les polítiques i intervencions destinades a acabar
amb la inseguretat alimentària han esdevingut “ an exercise in planning without facts”(Tesfay,
2009)
Les característiques socioeconòmiques i l’accés als recursos naturals han estat identificats com
a factors bàsics que influencien l’estat de seguretat alimentària de les llars. Aquestes continuen
trobant‐se en pobres condicions econòmiques i la situació alimentària empitjora per
l’encadenament d’una sèrie de factors: Els ingressos per càpita dels productes que provenen
de la terra han disminuït perquè les granges són abandonades en busca d’ ingressos alternatius
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procedents d’activitats no relacionades amb l’agricultura. No obstant, aquestes activitats no
relacionades amb l’agricultura són escasses i, per a la major part de la població, no han
demostrat ser una via de millora econòmica ni de satisfacció de les necessitats alimentàries
(Santamaria, 2006).
Aquesta situació requereix analitzar i estudiar les condicions socioeconòmiques de les llars. La
necessitat de vigilar les modalitats i grau d’accés de les llars als aliments prové del
reconeixement de que la seguretat alimentària al nivell de nacions, regions o comunitats no
implica l’adequada distribució entre llars (Hodinott, 2003) i que les mesures generals i habituals
no donen una idea clara de l’estat de seguretat alimentària de la població del país.
Els propòsits principals de l’ajuda a Etiòpia, la reducció de la pobresa i de la inseguretat
alimentària, no han estat assolits a través de les polítiques i programes duts a terme i, no
obstant , any rere any es continua destinant diners sense variar les esmentades politiques. Per
tal de disminuir la inseguretat alimentària, la investigació s’ha de dirigir a identificar els factors
que la determinen a nivell de les llars. Una descripció acurada d’aquestes i de les seves
condicions és, doncs, indispensable per a la implementació de politiques favorables.
Per aconseguir aquesta descripció, cal introduir conceptes que es corresponguin mes
rigorosament amb la realitat, tenint en compte la base de les politiques de desenvolupament
que s’apliquen a Etiòpia. Alguns d’aquests conceptes són: elements del capital natural i els seus
rendiments, transaccions dintre de la família i aportacions de les xarxes de solidaritat familiars,
veïnals o locals, volum de producció de bens i serveis de l economia familiar, estalvi popular.
En aquest treball, vull contribuir a la millora d’aquesta descripció a partir de la presentació
crítica d’un estudi estadístic que segueix els criteris a l’ús per a la mesura de la seguretat
alimentària en dues zones ben diferenciades de Etiòpia
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1.2 Objectius de l’estudi
Objectiu general
Mesurar l’estat de seguretat alimentària de la població rural a les woredes de Wukro i Abaya (
dos regions agroecològiques d’Etiòpia), i els determinants socioeconòmics que els afecten, així
com identificar els principals problemes metodològics, interpretatius que afecten a aquestes
mesures i, en conseqüència, les intervencions que se’n poden derivar.
Objectius específics
‐
‐
‐
‐

Estimar la població que pateix inseguretat alimentària a les zones estudiades i el grau
de severitat d’aquesta situació.
Entendre el nivell i tipus d’ inseguretat alimentària
Estudiar les característiques socioeconòmiques de les llars alimentàriament segures,
moderadament insegures i severament insegures
Identificar els factors que millor expliquen les diferencies entre els alimentàriament
segurs i alimentariament insegurs.

L’estudi es centra, doncs, en resoldre les següents qüestions:
¿Quina és la proporció de gent alimentàriament insegura dels woredes?
¿Quina és la severitat dels insegurs alimentàriament?
¿Quines variables efectivament varien entre les distintes categories de seguretat alimentària?
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1.3. Justificació general de l’estudi
“ La fam és una profunda taca al món i ha arribat el moment d’erradicar‐la per sempre. Tenim la
riquesa i els coneixements per fer‐ho. Fem el màxim esforç per mantenir la fam en el centre dels
objectius de les polítiques. La història ens jutjarà per la resposta que donem”
Discurs de Ban‐ki‐Moon a Madrid (2009), Secretari general de la ONU (FAO,2008)

El 1960 es va llençar per primera vegada la Campanya Mundial contra la fam. Era també la
primera vegada que s’intentava abordar el problema de la inseguretat alimentària amb alguna
proposta més que l’entrega d’ ajuda humanitària a les persones que patien fam. L’objectiu era
el d’implicar a la majoria de països en l’ anàlisi de les causes de les crisis alimentàries i de la
desnutrició per tal de trobar solucions sostenibles; en resum, possibilitar que les persones
produïssin o guanyessin el suficient per alimentar‐se a sí mateixes.
Cinquanta anys més tard, és evident que aquell objectiu no s’ha aconseguit, sinó que a més, la
situació s’ha deteriorat i el número de persones que passen fam augmenta (FAO, 2008). Avui
en dia hi ha 1020 milions de persones desnodrides en el món(WFP, 2010). Això significa que
almenys una de cada sis persones no té aliments suficients per estar saludable i portar una vida
activa. La fam i la desnutrició són considerades a nivell mundial el principal risc de salut, més
que el SIDA , la malària i la tuberculosis juntes (WFP, 2010). Àfrica és la regió del món que surt
més malparada: és considera que un de cada dos africans està per sota de la línia de pobresa
d’un dòlar al dia i la relació entre pobresa i inseguretat alimentària està ben establerta.
Que en ple segle XXI hi hagi 1020 milions de persones que pateixen gana al món és una realitat
que no és ni inevitable ni moralment acceptable. Al planeta hi ha els recursos, els
coneixements i l’experiència per garantir el dret humà a l’alimentació consagrat en les
convencions de Nacions Unides (Diouf, 2009).
L’erradicació de la pobresa extrema i de la fam és el primer dels vuit Objectius del
Desenvolupament del Mil∙lenni de les Nacions Unides, metes globals establertes pels líders
mundials en la Cimera del Mil∙lenni que es va dur a terme a Nova York el setembre del 2000.
Aquest objectiu persegueix el propòsit de reduir a la meitat la quantitat de persones pobres i
amb fam per a l’any 2015, tal com havia establert la Cimera Mundial de l’Alimentació,
organitzada per la FAO a Roma el 1996. Al ritme actual, el compromís dels governs de reduir a
la meitat el percentatge de persones que pateixen fam per a l’any 2015 no es complirà a Àfrica.
Que la situació és preocupant i que exigeix més mobilització de recursos i majors compromisos
va ser una de les idees que es van repetir a la Reunió d’Alt Nivell sobre “Seguretat Alimentària
per a Tots”, celebrada a Madrid el gener de 2009, i a la que van assistir 62 ministres i
delegacions de 126 països, a part de dirigents d’agències donants, organismes multilaterals,
societat civil i universitats.
Precisament la universitat és un dels actors clau, de la qual s’espera un paper cada vegada més
actiu en el compromís social d’erradicar la fam. De fet, el context legislatiu ha anat reconeixent
la universitat com actor de cooperació descentralitzada. Un exemple de l’avenç d’aquesta
matèria el trobem a la Llei catalana de cooperació al desenvolupament, aprovada l’any 2001
(LLEI 26/2001 de 31 de desembre), o al Pla Director de la Cooperació Espanyola 2005‐2008. Per
la seva banda, la Universitat de Lleida, en l’article 6.3 dels seus estatuts, fa seu el compromís
quan afirma que “ La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència,
la recerca, la tecnologia, i la cultura amb els pobles i el col∙lectius menys desenvolupats amb la
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finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l’educació allà on mes la necessiten,
tot fomentant valors de solidaritat basats en l’enriquiment mutu”.
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1.4 Limitacions del estudi
L’estudi presenta unes limitacions, tant per la seva natura i mitjans, com per les característiques
del tema investigat, que han de ser tingudes en compte a l’hora no tan sols de valorar‐lo, sinó
d’extreure’n informació. N’assenyalo les principals:
-

La recol∙lecció en xifres de les situacions socio‐econòmiques i culturals reals de les llars
ha resultat una tasca complicada. Els implicats no segueixen una lògica comptable, ja
que la majoria d’elements que motiven la seves activitats no es poden comptar
(Latouche,2007). A més, molts dels entrevistats comentaven la dificultat de respondre
a preguntes precises. La quantificació no és un element molt arrelat en les zones
d’estudi, sobretot entre els gedeos i guji (Abaya woreda). Els exemples són nombrosos:
la dificultat per comptabilitzar el número de membres que vivien a la seva llar, definir
un període de temps determinat, quantificar la producció dels cultius, determinar els
intercanvis comercials, etc. Com suggereix Latouche (2007), és un altre tipus de gestió.
L’intercanvi, les donacions i el mercat estan presents en la quotidianitat de la majoria
d’enquestats i, el que es coneix com economia informal avarca molts més sectors que
l’economia i esta molt vinculada a les relacions socials en las que participa. Ens trobem
davant d’un comportament raonable basat més en el context social i cultural en el seu
conjunt, que en consideracions purament econòmiques. Això dificulta la interpretació
numèrica de la situació real de les llars individualment, i ens pot provocar
interpretacions errònies.

-

Diferents estudis a Etiòpia han assenyalat que molts pagesos no volen donar una
informació acurada de les seves característiques socioeconòmiques degut a que l’ajuda
alimentària, taxes i altres intervencions depenen d’aquests factors. Aquest estudi no és
lliure d’aquestes limitacions, sobretot a Wukro, on l’ajuda alimentària i la cooperació
exterior constitueixen una pràctica institucionalitzada des de fa molts anys, i on les
enquestes es feien moltes vegades sota control governamental (pels encarregats de
recol∙lectar taxes i de la distribució d’ajuda alimentària).
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2. Marc teòric.
2.1. Definicions i Conceptes de Seguretat alimentària
La FAO defineix la seguretat alimentària com l’ “estat en que totes les persones, en tot
moment ,tenen accés físic, social i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per satisfer
les seves necessitats alimentàries amb la fi de tenir una vida activa i sana” (FAO, 2002)
No obstant, s’ha de dir que cada investigador que treballa en aquesta àrea té la seva pròpia
conceptualització del que és la seguretat alimentària en les llars. En una publicació de Maxwell
i Frankenberger (1993), senyalen que existeixen més de 180 definicions de seguretat
alimentària en llars i més de 450 indicadors. Tot i així, concorden que la característica bàsica
d’aquest concepte és ”l’accés segur i permanent de les llars a aliments suficients en quantitat i
qualitat , per a una vida activa i sana” (Maxwell y Frankerbeger, 1993).
Vivero (2004) descomposa la seguretat alimentària en quatre pilars: la disponibilitat, l’ accés, el
consum i la utilització biològica. La disponibilitat es refereix a la quantitat i varietat d’aliments i
l’estabilitat dels mateixos en el temps i l’espai. Aquest és per tant un concepte de referència a
l’oferta d’aliments, la qual depèn de factors com la producció, les importacions i l’ajuda
alimentària. L’accés és la capacitat de les persones o les llars d’adquirir aliments, ja sigui
produint‐los, comprant‐los o a través de transferències o donacions. El consum està
íntimament relacionat amb els costums, coneixements, preferències culturals, pràctiques
d’alimentació i educació de les llars. Per últim, la utilització biològica fa referència a
l’aprofitament òptim dels aliments a nivell nutricional, el qual depèn de condicions com l’accés
a l’aigua potable i la condició de salut de la persona per aprofitar els aliments.
La inseguretat alimentària familiar o individual pot ser transitòria o a curt termini, degut a un
esdeveniment específic de curta duració. En aquestes circumstancies provoca un accés
temporalment limitat als aliments. La inseguretat alimentària crònica és a llarg termini, pot
tenir un impacte més marcat i ser mes difícil de controlar. Aquest terme, ha estat utilitzat amb
molta freqüència en els casos en que la vulnerabilitat i la inseguretat alimentària estan
associades a conflictes violents o a la inestabilitat política. Molts factors, incloent interessos
polítics, control de recursos, rivalitats ètniques i històriques, diferències regionals i condicions
socioeconòmiques es troben entre les causes subjacents a aquestes crisis prolongades (FAO,
2006). La intensitat de la inseguretat alimentària a curt o a llarg termini també és important i es
manifesta de forma lleu, moderada o greu. El grau d’ inseguretat alimentària es pot relacionar
amb la disponibilitat relativa d’aliments (FAO, 2002).
S’han proposat diversos mètodes , directes e indirectes , quantitatius i qualitatius, per mesurar
la inseguretat alimentaria i alguna de les seves dimensions i nivells.
Maxwell i Frankenberger (1992) fan una distinció entre “ indicadors de procés”, els quals
descriuen l’oferta i l’accés als aliments, i els “indicadors de resultat”, els qual descriuen el
consum d’aliments. Molts estudis han trobat que els indicadors de procés són insuficients per
caracteritzar els resultats de seguretat alimentària. Chung (1997) va trobar que hi havia poca
correlació entre un conjunt gran d’indicadors de procés i les mesures de resultat en seguretat
alimentària.
El mètode quantitatiu e indirecte més àmpliament utilitzat per mesurar la inseguretat
alimentària és el de la FAO, que calcula la prevalença de la subnutrició, entesa aquesta com el
percentatge de la població que té una ingesta d’aliments contínuament insuficients per satisfer
les seves necessitats d’energia alimentària. Aquet indicador mesura una sola dimensió de la

7

Determinació de l’estat de seguretat alimentària de dues zones d’Etiòpia i de les variables socioeconòmiques que les afecten

Inseguretat alimentària, que és la disponibilitat, accés o ingesta de calories dels aliments en
una població determinada. Donades les múltiples dimensions de la inseguretat alimentària, en
un simposi científic realitzat a la seu de la FAO (FAO,2002), es va arribar al consens que cap
medició és suficient per sí sola per captar tots els aspectes de la inseguretat alimentària. Es
necessita d’un conjunt d’indicadors capaços de mesurar els següents aspectes:
‐
‐
‐
‐

disponibilitat: mètode de la FAO de quantificació d’inputs calòrics;
accés: enquestes sobre ingressos y despeses de les llars per mesurar pobresa i ingesta
d’aliments;
utilització biològica: mètode antropomètric (pes/edat,pes/talla,edat/talla);
vulnerabilitat a la inseguretat alimentària o inestabilitat en l’accés: mètode qualitatiu
de percepcions.

En aquest estudi s’han utilitzat dos indicadors de resultat: l’adquisició calòrica de la llar i un
Índex d’estratègies de supervivència de les llars (Hoddinott, 2003)
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2.2. Entenent la inseguretat alimentària a Etiòpia: diferents enfocaments
Etiòpia és un dels països mes pobres i amb una de les taxes més altes d’inseguretat alimentària
del món. Casi la meitat dels nens estan malnutrits, amb un 44% de la població vivint en
l’extrema pobresa, incapaços de garantir el suficient per ells i per les seves famílies cada dia
(PNUD, 2003). Etiòpia té un dels índexs d’ingressos calòrics més baixos d’Àfrica, amb una
mitjana de 1459 calories per persona i dia (FAO/WFP, 2007). Almenys un 58% de les morts de
nens estan provocades per malnutrició i els índexs de mortalitat infantil es van incrementar de
1997 a 2000 (Ziegler, 2005). La meitat dels nens per sota dels 5 anys pateixen retràs en el
creixement i un 38% té un pes menor al que li correspon per l’edat (PNUD,2003).
Al 2008, en l’Índex de Desenvolupament Humà del PNUD, Etiòpia ocupava el lloc 170 de 177
països considerats (FAO/WFP,2008). Fins i tot en els anys de bones collites, quan no hi ha
sequera, s’estima que 6‐7 milions de persones romanen en un estat d’inseguretat alimentària
crònica i han de dependre dels programes d’ajuda alimentaria per ser capaços de alimentar‐se.
La pobresa és significativament major en les àrees rurals que en les urbanes. Un 85% dels
etíops viuen en àrees rurals i la majoria són dependents de l’agricultura. La major part de
l’agricultura és a la seva vegada dependent de les pluges i nomes un 3% de la terra
potencialment irrigable és irrigada, fet que contribueix a l’alta vulnerabilitat de les poblacions
en períodes de sequera. Molts etíops no produeixen el suficient per a la seva subsistència. Dos
terços de les llars agrícoles disposen de menys de 0,5 ha, una superfície insuficient per a tota la
família, i aquestes explotacions s’estan tornant cada vegada més petites degut a l’alt
creixement demogràfic (Ziegler,2005).
En les ultimes dècades, els períodes de fam han sigut desafortunadament el símbol d’Etiòpia i,
fins i tot ara, desprès dels canvis de règim, l’amenaça de la fam continua. La majoria dels
períodes de fam i i escassetat d’aliments han estat geogràficament concentrats en dos zones
d’Etiòpia. Una consisteix en les terres altes del nord i centre d’Etiòpia, que compren Tigray,
Wollo, Shewa, i l’altre consisteix en àrees típicament pastorals d‘Etiòpia, des de la zona Afar, a
través de Hararghe i Bale, fins a Sidamo i Goma Gofa al sud.
El 1973, durant el règim de l’imperi feudal de Haile Sellassie, gairebé tres milions d’etíops van
ser afectats per la falta d’aliments i la mortalitat va arribar a les 250.000 persones
(Kidane,1990). Una dècada desprès, durant el mandat leninista‐marxista del règim del Derg,
aproximadament 7,8 milions patien dificultats per la seva supervivència, i les estimacions de
morts van arribar als 700.000 (Kidane,1990)
Ja l’any 2000, amb l’orientació del lliure mercat del EPRDF , 8 milions de persones van requerir
d’ajuda alimentària (Media Ethiopia 2000), i la mortalitat es va estimar en 6000 persones en un
districte sol (CCD,2001). Al 2008, el número d’etíops depenent de l’ajuda alimentària va arribar
als 10 milions, 8 milions patint inseguretat alimentària crònica i altres 2 necessitant ajut
d’emergència (FAO,2009). Ja s’ha esmentat que aquestes xifres han augmentat o s’han
mantingut tot i les bones collites dels darrers anys.
Aquests números exigeixen una anàlisi que desborda el present estudi. Per exemple, tal com ja
s’ha apuntat, existeix un desacord i una manca de informació sorprenents sobre el número de
morts produïts per les crisis recents i cal analitzar la relació d’aquests números amb l’evolució
demogràfica i amb el desplegament del formidable aparell d’ajut alimentari que exigeix la
definició d’insegur alimentàriament com a condició per a rebre aquest ajut. Amb tot, per al
present estudi podem retenir l’aparent rotunditat dels indicadors que apunten un augment de
la quantitat de persones vulnerables a les grans fams.
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Per altra banda, hi ha dades associables a la inseguretat alimentària que sí es poden constatar,
tot i que ignoren els intercanvis informals i l’autoconsum. En totes les regions d’Etiòpia, els
preus dels aliments i dels productes no alimentaris han anat augmentant des de 2005. Entre
juny de 2007 i juny del 2008, el preu nominal del blat de moro es va disparar un promig del
202% i el del blat i del sorgo un 83% cadascun. Els preus dels inputs agrícoles també estan mes
cars: per exemple, el preu dels fertilitzants es va duplicar en un any. Aquests augments,
combinats amb la disminució de les reserves d’aliments locals (com l’enset o el teff) i de les
xarxes de seguretat, així com la major pobresa, han deixat cada vegada mes gent vulnerable als
desastres (Ziegler, 2005). Per altra banda, el col∙lapse del preu internacional del cafè ha
devastat l’economia d’algunes regions etíops, fins i tot després de la millora de preus des del
2005 (Ziegler, 2005).
Així doncs, tot indica que, sense intervencions correctes, la disminució de consum d’aliments i
la malnutrició es convertiran en una realitat cada vegada més gran per a molts etíops. El
problema és que no és fàcil establir quines intervencions serien correctes quan els sistemes de
mesura de la inseguretat alimentària i del factors que la condicionen estan en entredit.
En la majoria d’informes sobre desenvolupament a Etiòpia, igual que en la majoria de mitjans
de comunicació, s’ofereixen explicacions simplistes sobre la inseguretat alimentària i la
persistència de les amenaces de la fam, contemplant‐les com conseqüències inevitables de la
sequera, la pobresa i l’augment de la població, fent cas omís de les circumstàncies polítiques i
històriques del país. Amb tot, ja fa temps que la minoria crítica d’experts que apuntaven a
causes sociopolítiques estructurades històricament va guanyant crèdit. El problema torna a ser
que aquest consens científic en alça no sembla influenciar prou els gestors i el disseny de
polítiques.
L’explicació que les grans fams són degudes a causes naturals prové de l’enfocament conegut
com a “decreixement en la disponibilitat d’aliments” (Food Availability Decline, FAD). Hi ha dos
versions d’aquest enfocament. Una primera pren els desastres naturals, com la sequera, com el
factor causal determinant de l’escassetat d’aliments, en connexió amb la disminució de la
producció en un període determinat. I certament, en el cas d’Etiòpia, no hi ha dubte que les
sequeres han provocat escassetat d’aliments. D’acord al Banc Mundial (2006), tota l’economia
etíop es dependent de les pluges i, entre 1982 i 2000, es pot observar una correlació positiva
entre el nivell de pluges i el PIB. Així que la sequera té òbviament impactes negatius en la
producció d’aliments i en l’economia del país. Ara bé, el PIB depèn sobretot dels conreus
comercials i, en particular, d’exportació, sense tenir una connexió automàtica amb la
inseguretat alimentària; a més, aquesta connexió podria variar enormement segons les regions
i grups considerats. En realitat, el que no es pot assumir com ho fa l’enfocament FAD és que el
grau d’aquest impacte dels desastres naturals sigui invariable i que altres factors no hagin de
tenir un paper decisiu en contrarestar o, pel contrari, “catalitzar”, els efectes de les sequeres,
ciclons o qualsevol altre tipus de catàstrofe de la natura.
La segona versió de l’enfocament FAD es focalitza en el creixement de la població. Seguint la
influent interpretació encetada per Malthus –a principis del segle XIX‐ (1993), la idea principal
és que hi ha un límit de capacitat de producció d’aliments i que, per tant, el creixement de la
població ha d’equilibrar‐se amb el de la producció d’aliments. Hi ha hagut moltes crítiques a
aquesta teoria, des de posicions tecnocràtiques (que consideren que els recursos no tenen un
altre límit que la tecnologia amb que són explotats, i que les altes demografies estimulen la
innovació tecnològica), de l’economia política (que sobreposen el factors relacionats amb la
distribució de la riquesa, les relacions sociopolítiques i l’accés al mitjans de producció) o fins i
tot dels corrents alternatius al desenvolupament (com ara els que postulen
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l’etnodesenvolupament, que valoren la gran capacitat d’adaptació de cultures considerades
sovint com marginals o anacròniques). En qualsevol cas, el que és evident és que les
prediccions de Malthus i dels seus seguidors es veuen refutades una i una altra vegada per la
realitat. Per exemple: el món actual està sobreproduint aliments quan la població ha
septuplicat el límit de mil milions de persones avançat pel propi Malthus. Recordem que la FAO
manté que el món produeix ja suficients aliments per atendre a cada nen, dona i home, i
podria donar de menjar a 12.000 milions de persones, és a dir, gairebé el doble de la població
actual.
Tot i que la interpretació de Malthus per sí sola té enormes deficiències, el tema central pot ser
recuperat en una anàlisis més complexa, tal com reconeixen els ecòlegs humans i els
materialistes culturals: encara que no es pugui establir clarament el límit de producció del
territori, i que no sigui intrínsec (models de capacitat de càrrega), sí es poden estima un certs
límits en un trajecte històric concret, on no sols la terra, sinó els inputs tecnològics i econòmics
invertits en la producció es poden preveure tant com la variació demogràfica. Naturalment,
l’adaptació de les poblacions pot contradir les estimacions, però aquestes poden ser útils en la
planificació. En el cas etíop, el que és més rellevant d’aquest pensament és la capacitat de la
terra per a l’agricultura amb una població que creix al 2,8% l’any. Seria imprudent ignorar el
problema del decreixement de les terres de les llars degut al creixement de la població, ja que
el 85% de la població d’Etiòpia viu de l’agricultura de subsistència i dos terços de les llars
disposen de menys de 0,5 hectàrees, una extensió que és sabut que no produeix el suficient
per mantenir una família. L’augment de la població està posant, doncs, pressió sobre les terres
(Ziegler, 2005).
Així doncs, l’enfocament FAD no explica la inseguretat alimentària en Etiòpia, però pot
contribuir a la seva explicació si s’articula amb altres models explicatius. De fet, ja des de la
dècada dels vuitanta, el concepte de seguretat alimentària va evolucionar arran dels resultats
de la revolució verda (posicions tecnocràtiques) i de les conseqüències de les anàlisis dels
períodes de fam africans (crítics del desenvolupament).
L’enfocament dels Drets de Amartya Sen va ser molt influent en la introducció del tema de
l’accés als aliments en el debat acadèmic. Sen es va adonar que moltes vegades hi ha prou
disponibilitat d’aliments en el països durant les grans fams, però no tota la gent té les maneres
per accedir‐hi. Un bon exemple és la gran fam que sacsejà Etiòpia el 1972/73. Mentre que la
població de la regió de Wollo patia un catastròfic dèficit alimentari agut, molts aliments
estaven sent exportats fora de la regió. Tal com comentà un funcionari de Haile Sellasie a
l’arribada d’agències internacionals, periodistes i missioners:
“...He aquí porque: cuando los misioneros médicos y enfermeros llegaron al norte,
vieron – según las voces que corren‐ la cosa para ellos mas asombrosa, a saber: miles de
personas muriendo de hambre en medio de mercados y tiendas repletas de comida.
Haber comida, si la había, decían, sólo que había sido un año de mala cosecha y los
campesinos habían tenido que entregarlo todo a los terratenientes y no les había
quedado nada, situación de la que en seguida se habían aprovechado los especuladores
para subir los precios a niveles tales que eran muy pocos los que podían permitirse el
lujo de comprar un puñado de trigo; de ahí toda la desgracia. Un asunto desagradable,
Míster Richard, porque los especuladores no eran otros que nuestros altos dignatarios y
¿cómo se puede llamar así a los representantes oficiales del Venerable Señor? ” ( anònim
a Kapuscinsky, 2004)

Amartya Sen planteja que les “titularitats o drets” que les persones poden utilitzar són
determinants per satisfer les necessitats alimentàries. Sen utilitza la paraula entitlements per
definir els drets o dominis sobre els recursos, els quals permeten un control directe sobre els
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aliments o sobre ingressos o béns que poden intercanviar‐se per aliments (Sen, 1981). A partir
d’aquests plantejaments, el repte de la lluita contra la fam passa a ser el d’aconseguir la
seguretat alimentària familiar a través dels mitjans de vida disponibles (més que no pas establir
una seguretat alimentària nacional o global a traves del mer subministrament d’aliments).
Un exemple de la falta total de drets, que impossibilita la seguretat alimentària ens la mostra
l’explicació del pitjor període de fam que ha patit Àfrica en les ultimes dècades, la d’Etiòpia el
1984‐85. Tot i que l’extrema sequera que va assolar la regió va precipitar la caiguda de la
producció, la gran gana, de fet, “ja estava en marcha” (De Waal,1997), i la sequera no va ser la
veritable causa de tanta desgràcia.
Etiòpia era l’escenari de la guerra entre el govern del Derg i diversos moviments armats, entre
els quals destacava el TLPF (Font d’Alliberament del Poble del Tigray). Les forces del Derg
utilitzaven la fam per lluitar contra els insurgents (atacs a zones de producció, mercats,
restriccions de comerç i moviments). Per altra banda, l’ajuda tampoc va arribar als realment
afectats. Els donants van donar aliments sense qüestionar la seva distribució, però, tant el Derg
com el TLPF , van desviar l’ajut a fins militars (CIA1984; Abraham,2001). Per exemple: l’ajuda
alimentària a Tigray i Eritrea va representar el 5% de la ingesta dels aliments de la població
rural afectada per la fam, el 20% de la dieta de la gent dels pobles, però el 100% de la dieta dels
soldats (De Waal,1997). Per entendre aquest enorme malversació, hem de tenir en compte el
context de la Guerra Freda. Informes de Rússia diuen que van proveir a Etiòpia d’armament
valorat en 3.000 milions de dòlars , i Mengistu va gastar el 46% del PNG del 1984 en construir
l’exèrcit més gran d’Àfrica. (Abraham, 2001).
A més, tot i que la sequera va ser molt dura, sobretot a Wollo, Tigray i Hararghe, aquestes
zones només produïen el 10‐15% dels aliments d’Etiòpia, mentre que Gojam, que era i és la
zona productora principal del país, va rebre les millors pluges en una dècada.
Així doncs, tot i que les causes de la fam es van atribuir a la sequera i a l’augment demogràfic,
aquestes no van ser les causes mes incisives. La comparació amb Kenya ho il∙lustra amb
claredat: el país va patir la mateixa sequera, però el seu govern va evitar les morts per fam. És
cert, per altra banda, que la sobrecàrrega demogràfica dels altiplans d’Etiòpia ‐en relació a les
tècniques agropecuàries tradicionals emprades per la població‐ podria presentar‐se com a
causa de la guerra i, directa o indirectament, de la gana, però no s’haurien d’oblidar les
obsessions nacionalistes dels governs etíops, arrasant grans regions, arruïnant collites i
deportant poblacions senceres, mentre que les ajudes internacionals es destinaven a armes i
els superàvits d’altres regions no es canalitzaven envers les zones crítiques. De fet, hi ha dubtes
raonables sobre la pretesa sobrepoblació de l’àrea i n’hi ha moltes menys sobre el grau
d’obcecació i d’interès facciós en el comportament dels militars etíops (Iniesta, 2000). Anys
més tard, la guerra entre Etiòpia i Eritrea, iniciada l’any 1998 i que va durar fins al 2000, va
suposar un cost estimat de 80.000 vides i va desplaçar a més de un milió de persones de les
seves terres de conreu, separant‐los dels seus mitjans de subsistència (FAO,2006). La guerra va
desestabilitzar la seguretat alimentària. Els costos nacionals esmerçats en l’esforç bèl∙lic, segons
una estimació del ministeri d’hisenda etíop, van suposar entre el 7 i el 20% del PIB del país
(Ziegler,2005). Aquests diners haurien pogut tenir una repercussió positiva si realment
s’hagués volgut garantir la seguretat alimentària a llarg termini. En aquest tipus de context, els
efectes de les intervencions exteriors no només son més complexos en relació al col∙lapse i la
inseguretat institucionals (la incapacitat de l’estat de garantir el benestar de les poblacions),
sinó que, a més, existeixen riscs més elevats de conseqüències no intencionades
En resum, mentre que la sequera i la pressió de la població poden explicar parcialment
l’amenaça de la fam a Etiòpia, l’enfocament d’Amartya Sen ens dóna una explicació més
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completa, encara que poc visible. Desplaçant l’atenció de la falta d’aliments a la falta d’accés
financer als aliments, aquest enfocament apunta al fracàs de les politiques. Que només algunes
classes de la societat estiguin afectades per les grans fams indica clarament que el fracàs de les
politiques és central per entendre el fenomen de la gana. En poques paraules, conforme queda
en el passat el nexe entre seguretat alimentària, fam i males collites , ha guanyat terreny
l’anàlisi de la inseguretat alimentària com a producte social i polític (Devereux,2000). Aquest
canvi exigeix un apropament a la història i les cultures etíops que desborda la iniciativa de Sen i
del PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament), avui ben assumida per
institucions com ara el Banc Mundial. En les properes pàgines donaré algunes mostres sobre les
possibilitats d’aquest ampliació d’horitzons analítics, referida en concret a les polítiques de
desenvolupament, tot i que no esgoten ni molt menys les possibilitat de l’esmentada ampliació.
Vull contribuir així no tan sols a comprendre millor les causes de la inseguretat alimentària a
Etiòpia, sinó també a ponderar les possibilitats de les mesures i interpretacions que s’han fet,
analitzades a través del present estudi estadístic.
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2.3. Polítiques de desenvolupament a Etiòpia
Com he comentat anteriorment, ha guanyat terreny la anàlisi de la inseguretat alimentària com
a producte social i polític. En aquest apartat es farà una revisió de les principals polítiques
destinades a eradicar la pobresa dels últims tres règims d’Etiòpia.
2.3.1. Període Monàrquic
Parlar dels problemes d’inseguretat alimentària a Etiòpia ens obliga necessariament a
remuntar‐nos al període monàrquic feudal de Haille Sellassie. A pesar de les seves arrels
tradicionals, el règim de Haille Sellassie –recuperant l’impuls de Menelik II a finals del segle XIX‐
va fer de la modernització del país el seu objectiu més ambiciós. Per tal d’assolir‐la, es van
engegar un gran número d’iniciatives entre 1960 i 1970. Aquestes es basaven en la
implementació de projectes regionals. La majoria d’activitats dels projectes incloïen
investigació en agricultura moderna, amb la utilització de fertilitzants i llavors millorades,
crèdits, serveis de màrqueting, capacitació de personal de construcció de camins, projectes
d’aigua, reforestació, etc..
En aquest marc, l’imperi va prestar una atenció especial al desenvolupament de projectes
d’irrigació. Un gran nombre de companyies estrangeres en va fer estudis, entre finals dels 50 i
principis dels 60, en diferents rius i conques hidràuliques del país. Els plans d’irrigació durant el
període imperial van ser de gran escala i tenien l’objectiu de produir matèries primes per a
l’agroindustria i per a l’exterior, enlloc de la promoció de producció de cereals (Abraham, 2001).
De totes maneres, els seus efectes foren limitats: a començaments dels 70, més de 100.000
hectàrees de terra, la meitat de les quals es concentraven en el riu Awash havien passat a ser
irrigades; tot just representaven un 2% de la terra cultivable.
Així que la avaluació global d’aquests projectes ha sigut considerada contraria als interessos de
la majoria d’agricultors. I aquesta qüestió és mes crucial quan s’analitza la tinença de la terra en
el país. Per entendre la història i la problemàtica de la terra dos conceptes són bàsics. A la regió
nord del país hi havia un sistema conegut com a “ rist”. El terme rist “ en el seu sentit bàsic, és
un dret general a heretar el patrimoni dels pares ‐ dret de naixement ‐“. El rist és un dret a
cultivar la terra, però no comporta la seva propietat” (Yntiso, 2007).
En la regió sud del país hi havia un sistema ben diferent que al nord. Terres privades del govern
i de l’església eren administrades i conreades seguint un altre sistema, conegut com gult. El
terme gult “comporta per si mateix el significat de feu”. Els feus implicaven una sèrie
d’obligacions tant d’ordre administratiu com militar, així com la recaptació de tributs. La
majoria de tributs rebuts pels senyors feudals i l’església eren extrets dels agricultors en
espècies: bestiar, productes agrícoles i diversos treballs o serveis. El sistema fou imposat per les
autoritats politiques del nord en la seva expansió cap al sud a finals del segle XIX. A partir de
Tewodoros II , i culminat per Menelik II, el sistema feudal es va estendre als grans territoris
annexionats, de tal manera que si l’annexió era pacifica s’establia un tribut anual per a
l’emperador. En aquests casos, els naftanya (colons del nord), militars o administratius eren
premiats amb terres i en ocasions integraven a les elits locals. Però, en la majoria dels casos,
l’annexió era per la força i s’establien nuclis militars per assegurar la defensa del territori. Les
terres cultivades van ser confiscades i repartides entre els naftanyes d’acord al seu servei i
lleialtat. La població d’ aquestes terres, la majoria sota sistemes comunals, es van convertir en
gabbar (agricultors arrendataris de la terra) sota forts tributs a la classe governant, a l’exèrcit i a
l’església.
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La qüestió és que els primers plans de cinc anys (1957‐62 i 62/67) van afavorir molt les granges
comercials i els exportadors. Les granges modernes i grans van ser considerades com “el camí
correcte per desenvolupar l’agricultura Etiòpia, especialment des de que hi havia mes terra
disponible per assentar poblacions” (Abraham, 2001). Respecte a la producció per a
l’exportació “la major atenció va ser donada als cultivadors de cafè” (Abraham, 2001). En
conseqüència, a finals dels 50, la producció de cereals ja no va arribar als ritmes de creixement
de la població urbana i rural, i el país va començar a ser, per primera vegada en la seva història,
importador d’aliments, arribant a 45.000 tones entre 1959 i 1960 ( Abraham, 2001)
Durant el mandat de Haile Sellasie, diversos decrets van modificar el sistema feudal gult‐rist,
intentant substituir‐lo per un altre sistema no feudal que introduïa el capitalisme. Així, els
decrets van establir que la terra podia ser venuda, llogada o abandonada. La conseqüència
immediata d’aquesta legislació fou que els terratinents arrendadors van tenir dret a expulsar
els agricultors. L’especulació econòmica va concentrar la terra en poques mans i la família real
va acabar sent la major terratinent de tot el país. La situació de la pagesia va esdevenir
inaguantable: es produïren tres grans rebel∙lions on les aspiracions dels camperols van ser
ofegades per la força i la repressió militar (Gonzalvez ,2007).
Tanmateix, seria injust culpar nomes al govern de la falta d’atenció als petits agricultors.
Precisament el tercer i últim pla quinquennal de Haille Sellassie (1968‐73) “va ser en gran
mesura [obra] de les agències internacionals” (Abraham,2001), que van recomanar concentrar
els recursos agrícoles en les millors àrees, idea recolzada per la pròpia FAO. Per exemple: de
1968 al 1972, mes del 76% de la inversió nacional en agricultura (9% de la despesa del govern)
va anar al sector comercial exportador, comparat amb el 13% per al sector dels petits
agricultors (Abraham 2001 de IFAD,1989).
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2.3.2.Periode marxista leninista
Tot el comentat anteriorment va desencadenar un descontent liderat pel moviment estudiantil
que va esclatar a inicis dels 70. Al 1974, el govern de Haille Sellassie estava molt debilitat, com
la pròpia salut de l’emperador, i la comissió militar del Derg (terme en llengua gueez que
significa “comitè”, “consell” i que abreuja la denominació de la junta militar, Comitè
Coordinador de les Forces Armades, la Policia i l’Exèrcit Territorial) ja havia assumit una gran
part de les funcions de l’executiu. No obstant el període de fam del 74 va precipitar la caiguda
del règim i l’accés del Derg al poder ple. El Derg van instaurar una política marxista‐leninista
amb dos lemes que feia temps que cridaven els estudiants. “Etyopya Tikdem” (Etiòpia primer),
en referència a la dependència del seu govern respecte a les potències estrangeres i “ Meret la
Rashu” ( la terra per als agricultors), en referència a les desigualtats existents entre els senyors
feudals i els agricultors.
Tot i que els objectius principals del discurs del Derg eren millorar les condicions dels
agricultors, i van prendre mesures per aconseguir‐ho, com ara la inversió en inputs i la reforma
agrària, en general aquestes mesures han estat considerades un fracàs per a la majoria de
petits agricultors. Un problema important va ser la falta de pressupost (el 9% del pressupost
total del govern de 1974 a 1985, una proporció semblant a la del règim imperial), ja que el Derg
va lliurar guerres contra diferents zones regionals d’Etiopia, Eritrea i Somàlia durant el seu
mandat, i aquestes es van endur la major part del pressupost. Per una altra part, la majoria
d’inversions agrícoles van anar a parar a granges estatals (una altra similitud amb la
concentració del període anterior). Entre 1980 i 1985, les granges nacionals van rebre el 40%
de les despeses del govern en agricultura, el 76% dels fertilitzants, el 95% de llavors millorades i
el 80% del crèdit agrícola, tot i que nomes contribuïen al 4,5% de l’agricultura produïda
(Abraham,2001).
Per al període de 1986 a 1989, el programa d’inversió pública va concentrar selectivament les
seves despeses (vehiculades el més sovint a través del PADEP, Peasant Agriculture Development
Project) en 181 districtes productors d’excedents en l’oest. Igualment, entre 1987 i 1989, els
donants van injectar 237 milions de dòlars per projectes: un terç del total va ser dirigit al PADEP
(petit nombre de granges amb gran potencial) i una part molt petita a la resta d’àrees que
patien sequera (Abraham,2001).
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2.3.3.Període lliure mercat ( 1993 ‐2010)
D’ençà que el partit que governa Etiòpia va arribar al poder al 1994, hi ha hagut canvis en
moltes àrees estratègiques i continuïtat en altres. Etiòpia, que fins a 1993 era un estat unit i
centralitzat, s’ha transformat en un país federal, fraccionat principalment per línies ètniques.
Un altre canvi importat va ser la proclamació del lliure mercat, mentre que la major continuïtat
ha estat el sistema de propietat de la terra, que es manté sota control governamental.
Com he comentat anteriorment, la qüestió de la terra és molt important en la política etíop. El
règim imperial va ser expulsat per una revolució, amb el lema principal, “la terra per al que la
treballa”. I, durant els primers anys de la revolució, el govern va tenir el recolzament de molts
agricultors perquè van obtenir un millor accés a la terra. Des de l’arribada al poder de l’EPRDF,
el govern ha expressat la profunda convicció que la terra ha de romandre sota control estatal.
Tot i la pressió del FMI i del BM, exercida a través dels seus plans d’ajustament estructural,
l’executiu etíop ha resistit les demandes de privatització de les terres. Això no ha estat un
obstacle per a que l’EPRDF hagi implementat una sèrie de reformes estructurals en l’economia
d’acord al FMI i al BM, que li han permès accedir a crèdits i donacions.
La principal política econòmica del govern ha consistit en l’estratègia coneguda com a ADLI
(Agriculture Development Led Industrialisation Strategy). Aquesta és una direcció general i es
concentra principalment en la relació entre l’agricultura i altres sectors de l’economia. El
creixement agrícola és vist com la garantia contra la inseguretat alimentària (Ramakrishna i
Demeke, 2002). Amb l’objectiu d’incrementar la producció agrícola, un major èmfasi ha estat
posat en l’augment de la productivitat a través de la difusió de tecnologies (programes
d’extensió rural). L’ADLI es focalitza més en els inputs agrícoles (com fertilitzants o llavors) que
en el maneig de l’aigua. Aquest fet sembla estrany i projecta seriosos dubtes sobre l’eficàcia de
tot el programa sabent‐hi que la producció agrícola depèn molt de les pluges i que la manca
d’aigua ha estat l’explicació més repetida per als períodes de fam.
Per un altre costat, amb independència de la bondat de les reformes i disposicions exposades,
el preu inestable dels aliments segueix sent un dels majors problemes del país. L’alliberament
dels preus dels cereals ha provocat encara més variabilitat en els preus dels aliments en
Etiòpia, amb un dels espectres més amples del món. Entre 1996 i 2006, el preu del gra va
mostrar una variabilitat per mes del 23% i, a pesar de les bones collites del 2001, el col∙lapse de
preus en el 2001/2002 va generar una situació en la qual molts agricultors no van ser capaços
de cobrir els costos de producció, desembocant en la crisi alimentària de 2003. Segons
Kassahun, “això va ser un cop molt dur per a l’ADLI”, ja que els any següents va disminuir molt
el consum d’inputs i es va desincentivar la producció. Pel contrari, en el 2005 i 2006, el preu de
tots els grans en tots els mercats es va incrementar en un 80% (MoARD,2006), i el 2008
l’increment va ser del 100% respecte al 2007, el que probablement va desencadenar
paradoxalment l’augment del número de persones que no tenien accés al aliment, en un
període d’abundància
Etiòpia va entrar a finals de 2001 en la Iniciativa per als Països Pobres Altament Endeutats del
Banc Mundial i del FMI, i per això es va confeccionar un Document Estratègic de Reducció de la
Pobresa (2004‐2009), ja que és una part important de la condicionalitat associada als ajuts
d’aquesta iniciativa (MoFED,2006). Precisament va ser la crisi sense precedents del 2003 la que
va obligar al govern i als experts a reconèixer que hi havia una necessitat urgent de centrar‐se
en els factors subjacents de l’increment de la falta d’aliments (Ziegler,2004). És va crear, doncs,
la Nova Coalició per la Seguretat Alimentària (NCFS). L' objectiu de la NCFS era crear un Pla de
Reducció de la Pobresa (PASDEP) i, per al 2010, assolir la seguretat alimentària de 5 ‐6 milions
de persones que pateixen inseguretat alimentària crònica, augmentant al mateix temps la
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seguretat d’altres 10 milions d’habitants que podrien entrar en situació greu. Segons el CIDA
(Canadian International Development Agency), aquesta és la major col∙laboració entre donants
i govern entre tots els països en desenvolupament. En aquest document, hi ha un programa
específic per aconseguir la seguretat alimentària (Food Security Program) que es basa en dos
grans estratègies i en una multitud de projectes, constituint l’aparell d’alerta i ajut alimentàries
més gran del món.
‐

El Productive Safety Net Programm (PSNP). És un programa de transferència d’ajuda
alimentaria a persones que pateixen inseguretat alimentaria crònica.

‐

Un programa de reinstal∙lació. Pretén mobilitzar a 2,2 milions de persones de zones
molt poblades a altres àrees menys poblades.

‐

Other Food Security Programs (OFSP). Consisteixen en diferents projectes destinats a
proporcionar crèdit, millorar la productivitat a través de difusió de fertilitzants,
ensenyament de bones pràctiques, millora en l’ utilització d’aigua ,a partir del contacte
amb “agents de desenvolupament”.

Sens dubte el programa més important d’aquests tres, tant quant a nombre de persones
beneficiaries com per les despeses és el PSNP. Aquest programa s'ha dividit en tres fases: el
PSNP Phase I, que es va iniciar l'any 2004 i va finalitzar el 2006; el PSNP II, el qual es va iniciar el
2007, s’està duent a terme actualment i finalitza el 2010; i el PSNP APL II, que començarà al
2010 fins al 2015 . L'any 2004, a través del PSNP, es van beneficiar 5,1 milions de persones.
L’any 2005 es va arribar a 4,8 milions de persones, l'any 2006 va arribar fins a 7,23 milions de
persones, l’any 2007 a 8,3 milions de persones, l’any 2008 a 8 milions de persones i l’any 2009
a 7,5 milions ( Banc Mundial,2010). L’estimació del pressupost gastat pels diferents donants des
del 2004 fins a l’any 2007 és de 1000 milions de dòlars, amb un cost anual estimat pel PASDEP
en 2,5 bilions de birrs (250 milions de euros) .En l’aprovació de l’últim PASDEP, el Banc Mundial
calcula que es necessiten 1750 milions de dòlars (Banc Mundial,2010).
En aquest context, la mesura de la inseguretat alimentària és transforma en una eina bàsica de
tot el sistema: evidentment per al funcionament de l’aparell d’ajut, però, també més enllà, des
del disseny i seguiment de les polítiques governamentals fins a les estratègies dels pagesos. El
present estudi vol contribuir a analitzar les possibilitats i limitacions d’aquesta eina, tenint en
compte el context en el que s’aplica i apuntant pistes sobre com el context pot influenciar l’eina
i viceversa, una interacció que hauria de merèixer una recerca ulterior.
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3. Descripció de l’àrea d’estudi
Etiòpia és un estat federal dividit en 11 regions (veure mapa 1). Cada regió esta subdividida en
zones, i cada zona en woredes. El woreda ve a ser el que a Catalunya es coneix com a
comarques. Els woredes estan dividits també en Peasant Associations (PA) , o kebeles, una
unitat administrativa que consisteix en un número determinat de pobles. Les PA van ser
creades a partir de la revolució de 1974.
Les dades utilitzades per aquest estudi estan extretes d’ una enquesta realitzada a dos zones
geogràfiques diferents. El woreda Wukro , a la regió del Tigray (veure mapa 2 ),i el Guangua PA,
al woreda Abaya a la regió d’Oromia (veure mapa 3). S’han triat dos zones diferents per ser
representatiu de les diferents àrees agroecològiques que hi han a Etiòpia. Les zones
seleccionades pertanyen als sistemes agrícoles mes representatius d’Etiòpia: “El grain plough
complex:norther higlhlands” i el “Enset with coffe”.
En termes de població total que viu d’aquests sistemes, el primer de tots és el sistema de
cereals de les terres centrals i del nord seguit del sistema del enset, amb una població
estimada de 15 milions de persones, bàsicament a l’estat federal de SNNP( veure taula 2)
(Brand a Tadesse,2002).
Taula 2: Distribució de llars a Etiòpia segons zona agroecológica
ethiopia agroecological zones

population share in 1994 (percent)

grain plough complex: Northern highlands 21.2%
grain plough complex: central highlands

27.7%

grain plough: Arsi/Bale

9.3%

sorguhum plogh/hoe:hararghe

9.9%

enset (with or without coffee/cereals)

31.9%

total

100%
Font: Dercon and Hodinott (2005)
Mapa 1: Mapa de les regions i zones administratives d’Etiòpia

Regió del Tigray

Regió d’ Oromia
Font: UNDP Emergencies Unit for Ethiopia (Març, 2000)
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Mapa 2: Mapa administratiu per woredas de la regió del tigray

Zona d’estudi 1
:
WUKRO

Font: UNPD (1996)
Mapa 3: Mapa administratiu per woredas del Borena Zone de la regió d’ Oromiya

Zona d’estudi 2
Abaya Woreda

Font: UN emergencies (2000)
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3.1 Zona 1: Wukro woreda
3.1.1. Situació geogràfica i població
L’àrea d’estudi ( kilte Awelaelo woreda actualment, abans Wukro) és una de les 45 woredas
situades a la regió del Tigray (Etiòpia). Està aproximadament localitzat entre la longitud nord
13.57’23’’ i 13.33’48 i la latitud est 39.18’26’’, a aproximadament 900 km al nord d’Addis
Abeba. Administrativament està envoltat per el woreda Atsbi‐Wenberta a l’est, pel woreda
Hawzen a l’oest,pel woreda Sesi Tsaedaemba al nord, pel woreda Degua Temben al sud oest i
pel woreda Enderta al sud, i forma part de la zona est del Tigray, classificada com a “drought‐
prone woreda”.
El woreda té dos zones agroecològiques: 20% Dega i 80% Woinadega. La situació física es
caracteritza per muntanyes moderades però amb pendents erosionades. Els punts més alts
estan més o menys a uns 2300 metres d’altures mentre que les zones més baixes estan al
voltant del 1900.
La situació climàtica del woreda es caracteritza per un interval de temperatures durant l’any d’
entre 18‐28 graus i per unes precipitacions baixes però intenses durant els mesos de juliol i
agost. A la zona d’estudi només es reconeix una temporada de collites, coneguda com a Meher
o kiremt ( juliol‐setembre) tot i que cap al nord també tenen un petit període de pluges
coneguda com a Belg.
Hi ha 69 pobles ( kushets) en 18 Peasant Association . 4 Peasant Association estan situades a
la zona agroclimática Dega i 14 al Woinadega. El woreda té una ciutat‐ woreda , anomenada
Wukro. Tot i que el mercat més gran del woreda està situat a la ciutat de Wukro, petits mercats
similars estan situats a Agulae , Tsigerda, Negash . Al cens del 2007 (CSA, 2007) el tamany de la
població era de 99.688, dels que 4805 era població urbana i 94.883 rural.
3.1.2. Agricultura.
L’economia del woreda està basada principalment en l’agricultura, que depèn principalment de
les pluges i es caracteritza per ser una agricultura de subsistència. L’àrea forma part de les
terres altes del nord d’Etiòpia i està classificada com una zona amb un baix potencial per la
producció de cereals .
Les practiques agrícoles s’han mantingut invariables durant anys. La terra és cultivada de una
manera simple, amb una eina anomenada mahresha i per tracció animal (normalment dos
oxens). La majoria de cultius requereixen que la terra es llauri varies vegades per que les
llavors pugin germinar. L’ús de fertilitzants també és limitat tot i que va augmentant en el
temps, i la rotació de cultius també és practicada. No obstant els rendiments solen ser molt
baixos degut a la falta de pluja i l’erosió . Els cultius més utilitzats al woreda són el blat (21,5%),
la civada (16,6), els hanfets (22,6) i el teff (14%).
Un dels problemes que afecten aquesta zona és l’extrema degradació i erosió del sòl. El Tigray
pateix una de les pèrdues més importants de sol del món (Strong, 2009). Hi ha pocs estudis
estimant la pèrdua de sol al Tigray (Berhanu, 1998), no obstant no hi ha dubte de que és un
problema molt crític. Hurni (1988) va estimar que més de la meitat de les àrees del Tigray
pateixen una erosió severa, amb sols que tenen menys de 35 cm de profunditat. D’acord amb
Hurni I Perich (1992) els sols del Tigray es creu que han perdut un 30‐50% de la seva capacitat
productiva en 500 anys . Es calcula que cada any es perden de mitjana entre 40 i 130 tones de
sòl per hectàrea.
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3.1.3. Ramaderia
Les principals espècies animals són les vaques, les ovelles i les cabres, i són mantingudes al
llarg del any a través de pastures comunals i restes de cultius.
D’acord amb l’oficina d’agricultura del woreda, l’any 2006, la població animal estimada era de
161.482 dels que 59235 eren vaques (36%), 26360 eren ovelles (16,3%), 20058 cabres (12,4%),
13036 eren cavalls (8,1%) i 42733 (26,5%) eren mules.
El número de animals per llar era al voltant de 3,85 vaques, 21,37 ovelles, 0,86 cabres, 0,47
equines i 4,97 mules. Degut a la falta de bones zones de pastura per les vaques també es
freqüent plantar cultius de pastura.
3.1.4. Aigua
Les pluges del Meher són amb diferència les més importants ja que les del Belg a vegades
fallen completament. La mitjana de les pluges varia entre els 350 als 550 mm, concentrat la
majoria al juliol i l’agost.
De les 21374 hectàrees de terra cultivable, nomes 1750 estan actualment sota irrigació. Els
sistemes d’emmagatzematge d’aigua a la major part de la regió consisteixen en manantials
protegits, pous poc profunds i forats fets a mà . La major part de l’aigua domèstica de les àrees
rurals són pous fets a ma. Altres fonts d’aigua són els rius i estancs ( Tesfay, 2009).
A l’ any 2006 ha havia 204 pous fets a mà, 6 pous poc profunds, 4 pous profunds i 8 manantials
protegits. Aquesta aigua estava sent utilitzada per una població estimada de 53500 persones,
el 56% de la població rural total. El 44% restant utilitzava l’aigua majoritàriament de rierols,
tolls i manantials no protegits ( Tesfay, 2009).
L’aigua continua sent un dels principals problemes de la regió (Olaran,2009). Dels 169515
quintals que s’esperava collir a finals del 2008 a la zona Est del tigray (7 woredas inclòs Wukro) ,
només es van aconseguir 35693 (21%). L’administrador de la zona, el senyor Mamo
Gebregzaiabehier estimava en 83910 les persones afectades per la falta de llavors (15329 ha)
(Olaran,2009).
3.1.5 Història
El Tigray és una de les bases del imperi Abysinic. Es creu que els Tigre són poblacions
semítiques que es van començar a establir a la banya d’Africà fa uns 3000 anys ( Iniesta,2001).
Segons les seves tradicions, descendeixen de l’Antigua reina de Saba i el rei salomó. Menelik I
va ser el primer rei de la dinastia salomònica etíop, creador del Imperi d’ Aksum, més tard
coneguda com a Abissínia i més tard Etiòpia, i que acabaria el 1974, amb la destitució de haile
Sellassie.
A diferència de la major part d’Àfrica, i del sud de l’Etiòpia actual , en aquesta zona dominava
un sistema feudal. Això es de gran importància perquè quan la terra pertanyia als senyors
feudals, el territori era algú aliè a les poblacions locals, i fins a cert punt, la conservació no era
la seva responsabilitat. A més, el pagament de tributs als senyors, a la església, etc... cargaven
a la població rural amb un conjunt de deures i no se'ls i atorgava pràcticament cap dret, de
manera que la animadversió que se sentia cap als senyors es transmetia també en l’ús de la
terra ( Santamaria,2006). La situació dels pagesos va ser inaguantable i en tres grans rebel∙lions
les seves aspiracions van ser ofegades per la força i la repressió militar (Gonzàlvez,2007)
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L’historia del Tigray és ple de guerra, sequeres i fam. De fet, aquesta area d’Etiòpia té una gran
llista cronogràfica de períodes de fam, que ha estat molt ben documentada per Webb i Von
Braun (1994). Es Poden comptabilitzar més de 15 períodes de fam en els últims cent anys en
aquesta zona. Tigray va ser el centre de poder de diferents dinasties i rivalitat entre jefes
locals. Desde el segle XIX, Tigray va ser el lloc en que la defensa etíop resistia als invasors
europeus; contra els Italians a Mekele al 1895 i a Adwa el 1896, i tota la regió contra els italians
el 1935 , a part de les lluites locals entre el TPLF, eL EPLF i el DERG entre 1972 i 1990 i ,
posteriorment entre Etiòpia i Eritrea (1998‐2000) .
Les lluites constants al llarg del segle XIX i XX van tenir un efecte devastador en aquestes àrees.
Per exemple , quan Menelik va enviar 107.600 homes a la regió en la batalla d’adwa, aquests
van ser enviats sense provisions, i van usar els recursos locals. Perberdy diu que “ No s’ha
oblidat mai que mes gent tigré va morir defenent les seves cases dels soldats del Menelik que
no pas en la batalla contra els italians” (Peberdy a Young,1994). A més a més, aquesta
expedició va tenir lloc quan encara la regió no s’havia recuperat de una dels períodes de fam
més importants que Etiòpia ha patit en els últims cents d’anys, localment coneguda com a “Kifu
ken” (1882‐1892).
En la guerra de Eritrea i Etiòpia al 2000, que va tenir lloc entre Eritrea i Tigray ( la zona
d’estudi) va suposar un cost estimat de 80.000 vides i va desplaçar a més de un milió de
persones de les seves terres de cultiu i mitjans de subsistència (FAO,2006). La guerra va
desestabilitzar la seguretat alimentaria, els costos nacionals estimats per l’esforç bèl∙lic
realitzat per el propi ministeri d’hisenda d’Etiòpia suposaven entre el 7 i el 20% del PIB del país.
Aquests diners haurien pogut tenir una repercussió positiva si realment es volgués garantir la
seguretat alimentaria a llarg plaç

23

Determinació de l’estat de seguretat alimentària de dues zones d’Etiòpia i de les variables socioeconòmiques que les afecten

3.2 Zona 2: Abaya woreda
3.2.1. Situació geogràfica i població
La PA Guangua està localitzada a 400 km al sud d’Addis Abeba, al sud d’Etiòpia. La ciutat
pròxima mes gran és Dila, a 8 km, situada a la ruta comercial Nairobi‐ Addis Abeba. I és una
de les ciutats més importants de la regió. Guangua ciutat és la capital del Abaya woreda ( fa un
any, Gelana Abaya). Aquest woreda té una població de 107.000 habitants i Guangua PA és una
de les 25 Peasant Association que formen el woreda Abaya. Es calcula que un 50% son guji i un
30% gedeo. De fet, fins el referèndum de 1995, Guangua PA formava part de la Gedeo zone (
regió SNNP), i va entrar a formar part de la Borena zone (regió Oromia)
3.2.2. Agricultura
La economia principal d’aquest woreda es basa en dos cultius principals; El cafè i l’Enset. L’
Enset és produït majoritàriament per consum propi i el cafè és principalment pel mercat.
L’enset es considera un dels principals cultius domesticats per les poblacions d’Etiòpia que
permet garantir la seguretat alimentària en un país en que és considerat deficient d’aliments .
De fet se’l coneix com “ the tree agains hunger” (Tadesse,2002) o en la llengua amariña com a
workee, que significa “el meu propi or ” degut a que les àrees d’enset rarament han patit
períodes de fam gràcies a aquet aliment (Tadesse,2002)
Més del 20% de la població etíop (més de 15 milions de persones) concentrades en la regió
centre sud del país,principalment a la regió PSSNP, depèn de l’enset per al menjar, per la fibra,
per animal forage, i fins i tot per a materials de construcció i medicines. Els pagesos diuen que
“ l’enset és el nostre menjar, la nostra roba, els nostres llit, la nostra casa, el menjar de les
vaques i els nostres plats”. (Tadesse ,2002)
L’enset ( Enset ventricosum) és una planta de la família dels plataners. Els principals menjars
que s’obtenen del enset és el Kocho, bulla i amicho.
El kocho,el més comú, és la major part del midó fermentat obtingut de la barreja de les fulles
raspades i la base de la tija subterrània. El kocho pot ser emmagatzemat durant llargs períodes
sense fer‐se malbé. La qualitat del kocho depèn de l’edat del enset collit, del tipus de varietat, i
l època de recol∙lecció. Igualment la qualitat varia segons el percentatge i localització de les
fulles raspades utilitzades i de la base del tall.
L’agricultura de l’enset no es un sistema uniforme. Es difereixen quatre subsistemes dintre de el
sistema enset ( Westphal a Taddesse, 2002). En la nostre zona d’estudi domina el sistema en
que el cafè es el cultiu predominant , però també hi ha cereals i tubercles, sent la principal font
d’alimentació l’enset . Aquest sistema es utilitzat per la majoria d’oromos de la zona de Kaffa i
Gedeos.
La versatilitat de l’enset permet igualment als pagesos plantar altres cultius intercalats.
D’aquesta manera es fàcil trobar‐se una zona de terreny amb 20 o 30 plantes de enset ,
combinat amb diferents cultius, principalment café,però també mango, taro, patata, advocats,
plataners. Això dificulta enormement la tasca de saber la producció real. En aquesta zona tenen
una producció molt diversificada i si les condicions climàtiques son bones poden produir fins a
tres vegades en un any.
La zona d’estudi, Gwuangua PA , esta a pocs kilòmetres de Yirga‐chaffe, una zona que produeix
dels cafès mes valorats del món i que creixen entre mig de les plantes d’enset. Aquesta és
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considera una de les tres “ livelihood zones” depenents del cafè que es pot trobar a Etiòpia
(Petit,2007)
De 1985 a 1992 el Gedeo zone aportava de mitjana cada any 18271 tones de cafè al Mercat
central d’Addis Abeba. Això suposava el 37% del volum que aportava la regió de SNNPR, la
segona regió productora més gran de cafè desprès de la regió d’Oromia (Tadesse,2002).
La quantitat de cafè recol∙lectat en els últims anys per la “ Cooperative Promotion Office at
Guangua” , que inclou la Guangua PA, Obo Mike PA, Munata PA i Samro PA, ho podem
observar a la taula següent.
Taula 3: Café recol∙lectat a la Cooperativa de Guangua
Any

Producció de cafè (kg)

1986

702.967

1996

407.538

2004

564.150

2005

297.144

2006

285.495

2007

255.689

2008

No producció

2009*
136.252
Font: Cooperativa de Guangua
* Cafè recol∙lectat del 25/01/2002 al 11/02/2002 calendari etíop
Hem de tenir en compte que tot el cafè produït no es ven a la cooperativa. La majoria de
pagesos comenten que es guarden una part de la seva producció fins a l’any següent per tal de
vendre’l mes car.
Es interessant notar que l’any anterior a l’estudi no hi va haver res de producció de cafè en
aquestes àrees degut a la falta de pluja. Un estudi dut a terme per USAID (FEWSNET, 2009), diu
que la falta de pluges durant el Belg (maig‐abril) de 2008, quan els cafetals floreixen, va
suposar la total pèrdua de producció en algunes àrees.
El preu del cafè també va disminuir. D’acord amb el PNUD “ What happens in international
coffee markets has a profound bearing on Ethiopia´s prospects for achieving the millennium
development goals”(2005,140). Per aquest any el food security office havia fet una crida al
govern central que 80.000 de les 107.000 persones que habiten al woreda necessitarien ajuda
alimentària per cobrir les seves necessitats bàsiques. Van rebre ajuda alimentaria per 5000
(Temeskin , 2009. Food Security Office of Guangua)
3.2.3. Història
Originalment, com hem comentat anteriorment, la zona d’estudi Guangua PA formava part
administrativament de la Gedeo zone (fins al 1995). Formalment i antigament , la població es
coneixia com a Darassa i el seu país com a Darassa awuraja, un dels districtes que formava el
regne Sidamo. El present acord de les regions administratives divideix la població gedeo entre
dos regions, a la regió de SNNPR ( uns 700000 habitants que viuen a la gedeo zone (CSA,1996))
i a la regió d’Oromia (uns 300000 habitants que viuen a les PA que envolten el gedeo zone, com
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el Guangua PA, la zona d’estudi)( Tadesse, 2002). Aquestes àrees que envolten el gedeo zone,
generalment a unes altures més baixes estan habitades principalment per gujis
(Oromos),antigament grups pastorals que s’han adaptat a la pràctica del cultiu del cafè i enset,
i amb els qui mantenen forts llaços econòmics i culturals. De fet, tenen una llarga història de
cooperació, interdependència i amistat. La seva relació és molt propera, ja que habiten en
zones geogràfiques comunes, tenen intercanvis comercials, i fins i tot tenen pràctiques
culturals comunes(creuen en un antecessor comú). La majoria que habiten conjuntament són
capaços de parlar les dos llengües, tot i que és més comú sentir parlar el afan‐oromo.
Abans de 1890, a diferència de l' Etiòpia cristiana del nord que exercia un model feudal de
producció i administració, la majoria de grups ètnics del sud vivien en sistemes socials
comunals. Entre els gedeo i guji el sistema polític, militar, econòmic, ritual i d’organització
social en que vivien és conegut com a “gada system”. Aquest sistema establia un mètode
d’accés al capital natural que incloïa més aspectes que el simplement econòmic. En termes
socials, els individus i grups tenien el dret per accedir als recursos naturals en funció de la seva
pertinència a una comunitat que veia reforçada els seus llaços d’identitat sobre la base de l’ ús,
conservació i defensa del territori comú, establint‐se unes obligacions que eren assumides de
forma recíproca per cada membre,independentment de les jerarquies establertes dintre de la
societat.
La incorporació de els gedeo i dels guji a l’imperi Abysinic va afectar la interrelació d’aquests
dos, ja que va suposar la prohibició dels seus models socials de convivència i un canvi en la
manera de viure. L’ entrada de l’ estat autònom Gedeo a l’imperi Abysinic va provocar
l’expansió dels gedeo a les terres del guji. Des dels voltants del 1920, quan Etiòpia va
començar a exportar cafè el mercat exterior, la zona dels gedeo i guji va esdevenir un centre
econòmicament important degut a la seva producció de cafè d’alta qualitat. Com els gujis
tenien pocs coneixements de la producció de cafè, va ser el govern central que va assentar
molts gedeos en territoris que mai havien ocupat per tal de augmentar la producció de cafè.
A mesura que el cafè va anar prenent importància i es va anar expandint , la importància
tradicional del enset va anar disminuint. D’aquesta manera, la gestió comunal del enset va
deixar lloc a la organització individual de les parcel∙les. A mesura que el preu del cafè va anar
augmentant tant a nivell internacional com nacional (1940‐1950) la transició del cultiu del
enset a el cafè va augmentar el preu de la terra i va generar conflictes entre els gedeo, els gujis
i els “naftaña” (autoritats del govern) que van acabar amb l’abolició de la relació “Naftanya‐
gabbar” el 1974.
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4. Metodologia de recerca
4.1. Fonts i mètodes en la recol∙lecció de dades
La recol∙lecció de dades s’ha dut a terme mitjançant un qüestionari ( veure annex 7) realitzat a
88 llars elegides aleatòriament durant l’ agost, setembre i octubre del 2009 ( 70 llars al woreda
wukro i 18 llars al woreda Guangua). El qüestionari ha estat adaptat d’altres qüestionaris
desenvolupats al país d’ agències internacionals.
El qüestionari recull informació qualitativa i quantitativa d’aspectes socials, econòmics i
demogràfics de les llars. El present anàlisis està basat en la informació de 88 mostres elegides
aleatòriament en les dos àrees d’estudi.
S’han realitzat entrevistes amb informants claus de la zona per tal de que els qüestionaris
s’ajustessin a la realitat de les persones entrevistades. També s’han utilitzat informació de les
oficines del govern del woreda i dels PA.
S’han utilitzat diferents traductors que parlessin anglès i la llengua local (tigrinya i Oromo).
4.2. Selecció de mostres
4.2.1. Zona 1: Wukro woreda
Hi ha 15 tabias rurals o PA al woreda Wukro ( Mahbere Weyni, Kihen, Hadinet, Mesanu, Debre
Birhan, Awaleo, Aynalem, Genfel, Adi Kisandid, Negash, Gemad, Abraha Atbasha, May Kweha,
Debre Tsion, I Tsigereda) I la ciutat woreda‐PA wukro.
El “Woreda Office for Agricultural rural Development” les classifica administrativament en tres
àrees: “Tahtay Tsirae”,” Laelai tsirae” I” makelay” més aviat per agilitat administrativa que per
característiques diferents, ja que més o menys tot els Peasant Association tenen les mateixes
característiques (Tesfay,2009). No obstant, per tal de ser el màxim de representatiu, s’ha elegit
un kushet de dos d’aquestes tres areas (Dongolo (Aynalem PA) i sherafo (Mahbere Weyni PA)(
les de mes fàcil accés).
Tot i que la selecció del kushet no ha estat aleatòria, sinó segons la col∙laboració de
l’administració local, les mostres ( 70 llars ) si que s’han elegit aleatòriament a partir de les
llistes de registres dels PA. Així que la selecció de mostres la podem considerar representativa
del woreda.
4.2.2 Zona 2: Abaya woreda
Hi ha 27 Peasant Association al Abaya Woreda. El woreda office for agricultural rural
development les classifica administrativament en dos zones. Coffe‐enset area i Pastoralism
area. De les 107.000 persones que viuen en aquest woreda(CSA,2007), 80.000 viuen en 14 PA
classificades com a Coffe‐enset production area.
A diferencia de Wukro woreda, aquí no s’han utilitzat les llistes de registres del govern per fer la
selecció aleatòria, sinó que s’ha utilitzat la llista de membres de la cooperativa de Café
d’aquesta zona.
Aquesta cooperativa de cafè ( Cooperative of Gwangua) classifica els seus membres segons la
Peasant Association en la que viuen. Té un total de 804 membres de 4 PA diferents. Degut a la
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proximitat amb els pagesos i la limitació de temps s’han realitzat 18 entrevistes aleatòries de
una llista de 204 membres, formant tots membres del Gwangua PA.
Es va elegir el Guangua PA per la col∙laboració del “Oromia Farmers Cooperative Union”. I es
van utilitzar les llistes dels membres de la cooperativa per tal de fer la selecció aleatòria dels
entrevistats, per tant no es pot extrapolar l’estat de seguretat alimentària del woreda a partir
dels meus resultats. No obstant, és podria considerar representatiu dels cultivadors de cafè
d’Etiòpia ja que es calcula que uns 2 milions de llars (7 milions de persones) formen part de
alguna cooperativa de cafè degut al passat marxista del país.
Aquesta cooperativa forma part de la primera i més gran Unió de cooperatives que hi han a
Etiòpia, la Oromia Cooperative Union, que engloba a més de 129 cooperatives i 128.000 llars.
4.3. Model empíric i anàlisi de dades
4.3.1 Determinació de la variable dependent
La variable dependent, l’estat de seguretat alimentària, s’ha mesurat a partir de la ingesta
calòrica de cada llar i s’ha calculat de la següent manera. Primerament s’ha determinat la
quantitat disponible d’aliments durant dos períodes, un d’un mes i un d’una setmana, tant de
producció pròpia com de aliments adquirits per transacció o regal per tal de usar‐lo per
determinar la disponibilitat de calories per llar. Posteriorment s’han usat els valors medicament
recomanats de calories necessàries per cada individu de la llar per tal de comparar la
necessitat i la disponibilitat. Aquesta diferència entre quantitat de calories ingerides i necessitat
de calories és usat per determinar el nivell de seguretat alimentària. Les llars que ingereixin
menys calories de les recomanades seran considerats insegurs alimentariament, i aquells que
en consumeixin igual o més, segurs alimentariament. Les calories ingerides s’han calculat
usant els documents “ The Standard Food Composition Table. Ethiopia” preparat per el
“Ethiopian Health an Nutrition Institute”(EHNRI,2000) i el “ Food Composition Table for Use in
Africa”. (Veure exemple càlcul a l’annex 5.1)
Addicionalment, s’ha determinat el nivell de seguretat alimentària en les llars utilitzant una
escala del HIFC (USAID)(veure exemple annex 5.2). L’ escala consta de 9 preguntes sobre la
percepció del entrevistat sobre les alternatives de consum d’aliments quan existeixen
restriccions d’ingrés o de recursos disponibles per a l’alimentació, i experiències de fam en
l’últim mes. Les categories de resposta són; no, rarament ( una o dos vegades en les últimes
quatre setmanes) , de vegades ( de tres a deu vegades en l’últim mes), i sovint (mes de deu
vegades en l’últim mes)(0,1,2 o 3 punts respectivament). La puntuació total fluctua entre 0 i 27
punts. Si una llar té d’entre 1 i 8 punts indica seguretat alimentària, si té entre 9 i 17 existeix
una moderada inseguretat, i a partir d’aquest pontatge es considera que la llar és severament
insegura.
Les definicions de segur alimentariament, moderadament insegur i severament insegur
s’interpreten tal com diu els FEWNET (amb petites variacions), degut a la falta de claritat en els
umbrals d’ aquests conceptes.
S’entén per segur alimentariament quan les llars tenen accés adequat a suficients aliments per
a mantenir una vida activa i saludable. Això significa que existeix una disponibilitat adequada
d’aliments i que tenen recursos adequats per obtenir suficients aliments. No han tingut que
disminuir ni la quantitat dels àpats, ni la quantitat de menjar de cada un dels àpats en l’últim
més. Tot i que la majoria no té problemes per alimentar‐se, molts no poden consumir el que
realment voldrien per falta de poder adquisitiu.

28

Determinació de l’estat de seguretat alimentària de dues zones d’Etiòpia i de les variables socioeconòmiques que les afecten

S’entén per els moderadament insegurs quan escassament poden satisfer les seves necessitats
bàsiques alimentàries per si mateixos. Per satisfer les seves necessitats, a part de que la
majoria hauria de rebre ajuda alimentària a través del PSNP, solen prendre estratègies de
resposta que comencen a perjudicar el seu patrimoni. Aquestes llars han tingut que disminuir
el numero d’àpats en l’últim mes, i la quantitat de cada un d’ells, però en general cada dia
tenen alguna cosa per posar‐se a la boca.
S’entén per els severament insegurs quan presenten deficiències per satisfer les seves
necessitats alimentàries. Les estratègies de resposta negatives en les llars són notables, incloses
la reducció de la quantitat i/o qualitat dels menjars, i un major esgotament del seu patrimoni
.Passen alguns dies sense tenir res de menjar a casa, i tenint la sensació de gana . La seva
alimentació principal es basa en ingera de blat a Wukro, i de kocho a Guangua.
4.3.2. Identificant els determinants de la seguretat alimentària
Molta de la literatura de la seguretat alimentària es focalitza en desenvolupar i provar factors
determinants de la inseguretat alimentària a nivell de llar ( Maxwell,1996). En línia amb les
diferents investigacions, aquest estudi també investiga els factors determinants de la seguretat
alimentària.
Les variables independents que s’espera que tinguin una influència en l’estat de seguretat
alimentària s’han elegit a partir de la literatura relacionada (Tesfay,2009; Maxwell,1991; Haile,
Alemu i Kundhlande,2005; G.Ramakrishna and A. demeke,2002) . Investigacions realitzades
tan a Etiòpia com a diferents països mostren que les característiques de les llars rurals pobres
relacionades més fortament amb la seguretat alimentària són; els ingressos familiars, el
tamany, la composició i tipus de llar (és a dir, si la llar té un home‐cap o una dona‐cap), tamany
de la terra cultivable disponible, possesió d’animals, accés al crèdit, ús de fertilitzants, accés a
irrigació, estat de salut, accés a institucions socials i nivell d’educació.

4.3.2.1. El Model
Coneguda la distribució del conjunt de llars entre dos grups ( FS i FI) i tres grups (FS, MFI,SFI),
s’ha produït una anàlisi de les principals variables mitjançant un anàlisi descriptiva ( mijtanes,
càlcul de variàncies (ANOVA), etc..) i una anàlisi economètrica.
Es poden usar una gran varietat de models estadístics per tal de trobar la relació entre les
característiques de les llars i la inseguretat alimentària. No obstant, els mes usats són el model
de regressió logit i probit.
El model logit ens permetrà entendre la naturalesa de les diferències, i a la vegada una regla de
comportament que permeti la classificació de nous individus per els que es desconeix‐hi la seva
pertinència. En la mesura que el model estigui especificat de manera correcta i no presenti
problemes de multicolinealitat perfecta entre variables, proporcionarà resultats que
s’interpreten como desitjos, capacitats o possibilitats de que la variable prengui el valor de u o
de zero, condicionat a un conjunt de variables considerades com a determinants. Els coeficients
informen directament sobre el sentit ( positiu o negatiu) de la relació.
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Seguint Gujarati(1995): Aldrich i Nelson (1984); Hosmer and Lemeshow (1989) la forma
funcional del model logit s’especifica a continuació

(1) Φi = E ( Yi = 1/ Xi )=

1
‐Zi
1+e

On :
(2) Zi = B0+ B1 X1 + B2 X2 +………+ BnXn + m

I les variables es defineixen de la seguent forma:
Yi = 1

Insegur alimentàriament

Yi = 0

Segur alimentàriament

Φi = P ( Yi = 1/ Xi)

És la probabilitat de la llar i de ser segur alimentàriament

Zi

Exponent del exponencial que és una regressió lineal

Bo

Intercepta de la corba ( Paràmetre a estimar)

B1

Pendent de la corba ( Paràmetre a estimar)

m

Error

i = 1,2,3..n

Índex de diferenciació de variables

De l’equació 1, la probabilitat de una llar de ser insegura alimentariament és:

(3)

(1‐ Φi) =

1
Zi
1+e

Per tant, l’Odds ratio, es a dir, Φi/ (1‐ Φi), ve donat per l’equació 3.

Zi
(4)

Φi
=
(1‐ Φi)

1+ e
‐ Zi
1+e

Zi
= e
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I finalment si fem el logaritme natural de l’equació 3, obtenim:

(5) Ln

Φi
(1‐ Φi)

= Zi

Amb una reorganització de l’equació 4, amb la variable dependent ( la seguretat alimentària)
en log Odds, la regressió logística pot ser manipulada per calcular les probabilitats condicionals.
I una vegada les probabilitats condicionals s’han calculat per cada mostra de la llar, els efectes
parcials de les variables continues individuals en matèria de seguretat alimentaria de les llars
es pot calcular mitjançant la següent expressió

(6)

∂ Φi
∂xij

= Φi (1‐ Φi) Bj

Els efectes parcials de les variables discretes són calculades prenent la diferència de les
probabilitats estimades quan el valor de la variable s’estableix entre 1 i 0 ( Xi =0, Xi=1),
respectivament.
4.3.2.2. Variables i hipòtesis.
En els següents paràgrafs es discuteix a partir de la literatura relacionada quines variables
poden afectar la seguretat alimentària i la metodologia usada per mesurar‐les.
4.3.2.1.1 Mida familiar.
Aquesta variable es refereix al número de membres de la llar convertit en Adult Equivalent. La
taula de conversió està a l’annex 6 ( taula 10.2 ).
En molts països en desenvolupament la majoria de la població encara viu al medi rural, i
aquesta població continua creixent a un ritme considerable. La capacitat limitada de més terra
disponible no permetrà que aquest increment de població visqui del sector agrícola (Banc
mundial,1995). Entre el 2000 i el 2050, la població d’Etiòpia s’espera que es dobli, arribant als
140 milions d’habitants.
Alguns estudis indiquen que un gran número de membres familiars té impactes negatius en la
seguretat alimentària. En molts països en desenvolupament el número de persones que passen
gana s’ha incrementat tot i l’ increment de la producció d’aliments degut al gran tamany de les
famílies (Stone,1992).
La majoria de llars agrícoles d’Etiòpia són petites i es dediquen a l’agricultura de subsistència
amb poques probabilitats de trobar treballs fora de l’agricultura. Degut a que la possibilitat de
adquirir més terra o fertilitzants és limitada, a l’augmentar el nombre de membres familiars sol
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provocar un augment de la pressió sobre els recursos. Per això, s’espera una correlació negativa
entre el tamany familiar i la seguretat alimentària.
4.3.2.1.2. Edat del cap de família
Es refereix a l’edat en anys que té el cap de la llar. Un estudi dut a terme per Destaw (2003) i
Berhanu(2007) indiquen que l’edat té un efecte significatiu en la diversificació de les
estratègies de vida. Els caps de llar més grans participen menys en el mercat laboral de
l’agricultura i reben mes diners de on sigui (Reardon et al,1992). Una hipòtesi és que per
l’experiència que comporta tenir més edat , és una variable que afecta positivament en la
seguretat alimentària. Un estudi de Abebay Shimeles (2003) indica que l’edat té un efecte
significatiu en la seguretat alimentària. No obstant, els membres joves són mes forts i tenen
mes capacitat física que les persones adultes, per tant també tenen mes capacitat per
diversificar i intensificar la seva mà d’obra. Per tant, l’edat del cap de la llar pot tenir tan efectes
positiu com negatius en la seguretat alimentària de la llar.
4.3.2.1.3. Tamany de la terra cultivada
El tamany de la terra cultivada es refereix al tamany de la terra en ha o timats que cultiva cada
llar en l’any 2008/2009. Aquesta variable és un actiu bàsic per la majoria de població rural. La
pèrdua de terra cultivable destinada a altres usos degut a la pressió demogràfica, i el límit de
més terra disponible per a ús agrícola és una de les problemàtiques de la producció de menjar.
(Brown,1990). D’acord amb Najafi (2003), la producció de menjar pot ser incrementada a
través de l’expansió de terres . Per tant, en l’agricultura de subsistència, el tamany de la terra
s’espera que tingui un rol significatiu en l’estat de seguretat alimentària de les llars. La majoria
de la població rural dedica la major part del temps en activitats relacionades amb l’agricultura.
Com més terreny cultivable es té, es produeix més i diferent, i per tant s’espera que aquesta
variable tingui un efecte positiu en l’estat de seguretat alimentària.
4.3.2.1.4. Fertilitat de la terra cultivada
Stephen (2000) explica que la disminució de la fertilitat del sol afecta negativament a la
seguretat alimentaria. A la zona del Tigray l’erosió es un problema des de fa molts anys, per
tant s’espera que l’ utilització de terres erosionades afectarà negativament l’estat de seguretat
alimentària.
Es classificaran les terres (fèrtil, moderada, infèrtil) en ha segons la percepció que tinguin els
enquestats sobre la terra .
4.3.2.1.5. Presència d’ animals ( TLU)
La presència d’animals es refereix al número de animals que té cada llar mesurats en Tropical
Livestock Unit. La taula de conversió esta a l’annex 6 (taula 10.1).
Un estudi de Kassa (2002) va trobar que les llars que tenien animals propis tenien un millor
estatus de seguretat alimentària i practicaven un sistema agrícola més sostenible.
Particularment a Etiòpia, on les caigudes de producció de cultius és freqüent degut a pobres
pluges, els animals esdevenen un dels actius i mecanismes més importants per fer front a les
crisis dels que disposen els agricultors. La presència d’ animals constitueix un component
principal de la economía agrícola familiar i hi contribueix de diferents maneres. Constitueix un
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capital acumulable i aporten directament des de diferents productes alimentaris com llet i
mantega a ser una font de força laboral, pell, fibra, fertilitzant, etc..
A més , els animals estan estretament relacionats amb la cultura i formes de vida de aquestes
societats, ja que aquests estan considerats com una mesura del benestar en les àrees rurals.
Com més animals es tenen , més ben considerats es troben dintre la comunitat. Per tant,
s’espera que com mes animals es tinguin mes segures alimentàriament seran les llars.
4.3.2.1.6. Accés a l’ “oxen”
Tenir accés a aquest tipus de vaca s’ha considerat un dels factors més determinants que
afecten l’ inseguretat alimentària en persones que habiten les terres altes del Nord
(Tesfay,2009). Per tant, s’espera que la presència d’aquests tingui un efecte positiu en l’estat de
seguretat alimentària. Aquests s’utilitzen com a font de tracció animal afectant per tant la
capacitat de producció d’aliments. La tracció animal permet a les llars cultivar més àrees de
terreny i executar les operacions agrícoles a temps . Per tant, s’espera una relació positiva
entre l’accés i propietat de l’oxen amb la millora de seguretat alimentària de les llars.
4.3.2.1.7. Accés a crèdit
La falta de diners és un dels problemes principals de les famílies rurals. El crèdit és una font d’
inversió. Les famílies que tenen la possibilitat de agafar‐ne incrementen la seva possibilitat de
diversificar i incrementar la producció agrícola familiar comprant animals, menjar,etc. Per tant,
s’espera que l’accés al crèdit i la seguretat alimentaria estiguin relacionades positivament.
4.3.2.1.8 Accés a institucions socials
Tant les associacions formals (cooperatives) com informals (Eddir, Ekub,..), tenen un efecte
positiu en la seguretat alimentària. Aquestes institucions estan compromeses amb el concepte
d’ajuda mútua. Això els converteix en una eina fonamental utilitzada per les persones per
buscar els mitjans de vida necessaris per mantenir el seu estil de vida i, unir a les persones
amb llaços de solidaritat comunitària ( garantint crèdit, força laboral mútua, donacions, etc..)
Les diverses associacions que ens trobem a les zones d’estudi relatives a la producció i la
redistribució milloren la forma en que les llars aprofiten les oportunitats econòmiques ( Start i
Johnson,2004). Les llars poden mobilitzar recursos durant la crisi, ser una font de mà d’obra i
de crèdit durant l’any, transfereixen informació clau, i a nivells baixos d’ingressos, ser la
diferència entre la supervivència i la pauperització (Little,1997)
Les principals associacions socials trobades a la zona d’estudi son les següents:
Gollo (wonfel)o meradaxa:
És un tipus de festa en que el convocant del gollo mobilitza a un número de persones (veïns,
amics,etc..) per realitzar tasques com llaurar, treure males herbes, construir la casa. El
convocant del gollo prepara cafè i kocho per la gent involucrada.
Eddir:
Aquest tipus d’associació sol formar‐se principalment amb l’objectiu de facilitar ajuda en cas de
mort d’algun membre de la família. Sol estar formada entre amics, veïns o gent que
comparteixi un mateix interès, tot i que generalment es formen entre veïns. Totes els membres
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es reuneixen una vegada a la setmana o al mes, depenent dels seus objectius, i posen en comú
les preocupacions que tenen. Quan una persona forma part de un Eddir, ha de pagar un preu
fix acordat cada x període de temps.
Cada Eddir està format per un comitè executiu ( el chairman, el tresorer, l’auditor,i consellers)
encarregat d’implementar les decisions. Un Eddir està normalment equipat amb tendes,
cadires, i altres utensilis que es necessiten en cas de mort d’algun familiar. No obstant, cada
Eddir té les seves pròpies característiques i pot desenvolupar diferents funcions.
Ekub:
Ekub , és una paraula del Geez ( antiga llengua semítica) que significa literalment organització
d’autoajuda que ofereix una posada en comú de diners per a les necessitats d’un membre.
Aquesta pràctica s’ha anat estenent en els últims anys. Es creu que en un origen l’Ekub va ser
creat principalment com un mecanisme de crèdit rotatiu (Belai Giday), en que els participants
podien ser petits o grans estalviadors.
Usualment els Ekubs estan formats per persones que estan interessades en estalviar part del
seu ingrés per utilitzar‐lo en alguna cosa concreta, que pot ser des de comprar‐se menjar, roba,
materials fins a establir petits negocis o construir una casa nova.
Mahber
És una forma d’associació en que uns amics formen un grup i prenen torns per organitzar la
festa d’algun sant específic. Els més típics són el de St Mary, el st Trinity o el kidane mehgret.
Una vegada el mes es reuniran a una casa diferent ( fan torns) i l’amfitrió ha de preparar menjar
i veure per als comensals
4.3.2.1.9. Ajuda alimentària.
Etiòpia és un dels països més dependents de l’ajuda alimentària del món. Anualment entre 5 i
10 milions de persones necessiten l’ajuda alimentària per la seva supervivència (FAO,2008) .
Tot i que és innegable que la ajuda alimentaria salva milions de vides, moltes persones
qüestionen la seva eficàcia, i es pregunten si pot ser fins i tot contraproduent per a reduir de
forma sostenible la inseguretat alimentària i la pobresa a llarg termini. T.W.Schultz (1960) va
ser ser el primer en afirmar la capacitat de la ajuda alimentària per pressionar a la baixa els
preus dels productes bàsics i erosionar el desenvolupament agrícola a llarg termini . Des de
llavors, alguns especialistes en desenvolupament han mostrat la seva preocupació davant la
capacitat de la ajuda alimentària de desestabilitzar els mercats locals, crear desincentius per a
productors i comerciants i, perjudicar la resistència de les economies alimentàries. No obstant,
independentment dels factors a llarg termini que pugi tenir l’ajuda alimentària, l’ hipòtesi que
s’espera és que els beneficiaris de l’ajuda alimentària siguin les persones que pateixen
inseguretat alimentària, ja que son les que en teoria tindrien que beneficiar‐se, i als que va
destinada l’ajuda.
4.3.2.1.10. Accés a irrigació.
Com s’ha comentat al llarg del treball, una de les causes principals a que se li atribueix l’
inseguretat alimentaria crònica que pateixen molts etíops és la imprevisibilitat i falta de
pluges. Per tant s’espera que l’accés a la irrigació contribueixi positivament en la producció i
millora de l’estat de seguretat alimentària.
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4.3.2.1.11. Accés a fertilitzants.
L’ús de fertilitzants es refereix a fertilitzants químics com el DAP, UREA. Un estudi de
Rutsch(2003) comenta que la fertilització augmenta la producció agrícola i que té afectes
positius en la seguretat alimentària. Les llars que els utilitzin s’espera que tinguin millor
producció agrícola que els que no n’utilitzen i que per tant tindrà un efecte positiu en els seus
ingressos i en l’estat de seguretat alimentària.
4.3.2.1.12. Ingressos totals
4.3.2.1.12.1. Ingressos agricultura i ramaderia
Els ingressos de l’agricultura i ramaderia s’han considerat diferents a la zona d’Wukro i a
Abaya. A Wukro la producció per autoconsum s’ha convertit en valor monetari segons el valor
de mercat dels mateixos en el moment de l’entrevista, en canvi a Guangua la producció
d’autoconsum no s’ha contat com a ingrés (degut a problemes metadològics). S’espera que
aquesta variable tingui una correlació positiva amb la seguretat alimentària.
4.3.2.1.12.2. Ingressos activitats fora agricultura
La FAO (1999) explica que el treball en activitats fora de l’agricultura és essencial en moltes
llars agrícoles que no produeixen el suficient per a la seva supervivència. Especialment a Àfrica,
la diversificació de les fonts dels ingressos ha sigut una estratègia que ha permès a moltes llars
reduir el risc de inseguretat alimentària en períodes de crisi (Devereux,1993; Maxwell i
Frankenburger, 1992).
Les persones que tenen més terra tenen més probabilitat de estendre la producció agrícola
mentre que els que tenen poca terra probablement participaren més en activitats no
relacionades amb l’agricultura. Per tant s’espera que les persones insegures alimentàriament,
que normalment tenen menys terra, participaran més en activitats no relacionades amb
l’agricultura.
4.3.2.1.13. Nivell educació
L’educació es refereix al nivell d’educació en anys del cap de la llar. L’educació del cap de la llar
afecta al sistema de viure dels membres que formen la llar de varies maneres (Tesfaye,2003).
Per exemple, facilita la capacitat de trobar una feina . Les llars que tinguin un nivell d’educació
més elevat s’espera que puguin participar en més feines no relacionades amb l’agricultura
(sovint més ben remunerat que l’agricultura). S’espera que aquesta variable tingui una
influència positiva a la seguretat alimentària.
4.3.2.1.14. Sexe
El sexe es refereix a la condició del cap de família i de la llar. Homes i dones tenen diferent
accés als recursos i oportunitats (Ellis,2000). Les dones són subjectes de discriminació en la
força laboral, el crèdit i solen tenir menys actius comparats amb els homes (Cagatay,1998). En
el context etíop, tenint en compte la gran disparitat, les dones caps de la llar també tenen
menys oportunitats de participar en activitats no relacionades amb l’agricultura ja que
dediquen molta part del seu temps en tasques domèstiques com el cuidado dels nens. Per tant,
s’espera que ser home afecti positivament a la seguretat alimentaria.
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5.Anàlisi descriptiva zones d’estudi
5.1 Anàlisi descriptiva zona Wukro
5.1.1. Estat de seguretat alimentària de les llars
Com he mencionat a la metodologia, s’han pres dades del consum d’aliments de totes les llars
enquestades durant dos períodes diferents (un mes, una setmana) i s’han convertit en
kilocalories disponibles per Adult equivalent. Aquest nivell d’energia és comparat amb el
mínim de energia necessària per subsistir segons l’edat, sexe i activitat per dia dels membres
de la llar.
A més , degut a la dificultat i imprecisió d’aquest model, s’ha utilitzat un qüestionari qualitatiu i
quantitatiu de percepcions per determinar l’estat de seguretat alimentari de les mateixes llars.
A partir dels dos models s’han classificat les llars en tres categories; segures alimentàriament
(FS), moderadament insegures (MFI), i severament insegures (SFI).
Seguint aquests models, trenta‐tres llars han estat classificades com a segures alimentariament,
trenta‐una com moderadament insegures i sis com a severament insegures. En unes altres
paraules, un 47,1 % de les llars són segures alimentariament, un 44,3% moderadament
insegures i un 8,6% severament insegures.
5.1.2 Característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població
5.1.2.1.Tamany familiar.
En aquest estudi, la mitjana de persones en adult equivalent per llar és de 4,97. No obstant,
aquesta mitjana amaga diferències entre les llars. Per exemple, la família més gran és de 9,21
adult equivalent i la més petita de 1,54. Tot i això, podem observar que la mitjana incrementa
lleugerament (de 4,7 AE a 5,1 AE) a mesura que disminueix el benestar de la llar, i que per
tant sembla que a mesura que una llar incrementi el seu número de membres , la possibilitat
de ser moderadament insegur alimentàriament (MFI) augmenta. Això és més o menys el que
s’esperava, que és que la presència d’un gran número de membres familiars amb un número
limitat de recursos pot afectar la seguretat alimentària. No obstant,en el cas dels SFI , la
mitjana en adult equivalent és de 4,4, la més petita de les tres i per tant sembla ser que la
hipòtesi no es compleix. L'anàlisi de les variàncies ens mostra que no hi ha diferència
significatives entre les mitjanes en adult equivalent entre els segurs alimentàriament i els
insegurs alimentàriament amb un 99% d’interval de confiança.
Taula 5.1. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
Tamany familiar
Estat de les llars
Family size in AE

FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Mitjana

4,69

5,15

4,44

Desviació

1,91

2,17

1,93

F‐valor

0,497

p‐valor

0,611
Font: Elaboració pròpia
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5.1.2.2 Edat del cap de família.
La mitjana de l’edat dels caps de família enquestats de la zona de Wukro és de 41,8 anys. Si ho
separem per categories de benestar podem observar que la mitjana d’edat més baixa la tenen
els severament insegurs, en 38,3 anys, la més alta els moderadament insegurs en 43,9, i els
segurs alimentàriament en 40,45. La proba d’hipòtesi revela que no hi ha diferències
significatives entre les tres categories.
Taula 5.2. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
edat del cap de família.
Estat de les llars
Edat del cap de família

FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Mitjana

40,45

43,90

38,33

Desviació

11,19

13,74
16,84
Font: Elaboració pròpia

5.1.2.3 Tamany de la terra
La taula 5.3 i 5.4 presenten la distribució de terra cultivada segons les tres categories de
seguretat alimentària. Tot i la diferència entre el tamany de la terra a la que té accés una llar
o una altre, el 97,15 % de la població enquestada del woreda wukro té la seva pròpia terra
cultivable.
No obstant, hi ha diferències en quant al tamany de terres i el tipus de dret sobre aquestes
terres en quant als diferents grups de benestar. Per exemple, mentre que el 100% de les
persones que formen la categoria SFI tenen la seva pròpia terra, només el 50% hi te accés, ja
que el 50% arrenden la terra a altres persones.
La mitjana de tamany de la terra cultivada per llar de tota la població és de 4,43 timats ( 1,11
ha). Aquesta mitjana està per sota de la mitjana nacional de 1,53 ha (6,12 timats) de la que es
diu que és suficient per produir els requeriments nutricionals familiars ( Getachew,1995).
Si ho desglossem per les categories de seguretat alimentària, el tamany mitjà de terra per els
FS és de 5,6 timats ( 1,4 ha), per els MFI és de 3,84( 0,96 ha) i per els SFI és de 1 ( 0,25 ha).
Amb una confiança del 99%, tenim una gran evidència mostral per rebutjar la hipòtesi nul∙la de
que no hi ha diferències significatives entre el tamany de la terra dels FS , MFI, I MFI. Per tant hi
ha diferències significatives o notables entre el tamany de la terra d’aquestes tres poblacions. El
resultat de l'anàlisi és el que esperava, i és que aquesta variable té un efecte positiu en l’estat
de seguretat alimentària.(veure taula 5.3)
Taula 5.3. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
tamany de la terra.
Estat de les llars
Tamany de la terra

FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Mitjana

5,61

3,84

1

Desviació

2,963

2,177

1,265

F‐valor
p‐valor

9,875
0,000
Font: Elaboració pròpia
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També podem observar que el dret d’accés a la terra també és diferent . Si fem una ullada a la
taula següent (5.4), una part important de la terra que utilitzen per cultivar els FS, un 33%,
l’adquireixen per arrendament, i aquest percentatge disminueix a mesura que disminueix la
seguretat alimentària i passa d'un 19,6 % en els MFI a 0% en els SFI. Això és degut al sistema
de possessió de terres existent a Tigray. Tothom té dret a accés a una petita parcel∙la de terra, i
aquesta parcel∙la no es pot vendre. Quan la gent que pateix inseguretat alimentària no té
capacitat de fer front a les despeses que comporta cultivar un terreny, l’arrenda a algú altre
per tal d’ingressar alguns diners. El 50% de les persones que formen els SFI han arrendat les
seves terres com a un mecanisme de resistència a la inseguretat alimentària, mentre que més
del 60% dels FS han arrendat més terra. Només hi ha dos casos en els FS que no utilitzen la
seva terra, i la donen en arrendament , i el motiu és perquè ja tenen suficients ingressos en
activitats fora de l’agricultura que els hi permeten evadir l’esforç de dedicar‐se a l’agricultura.

Taula 5.4. Tamany de terra pròpia i arrendada de les llars enquestades segons les categories de
seguretat alimentària
FS
Tamany de la terra

MFI

SFI

Timats

%

Timats

%

Timats

%

own land

124

67,03

90

80,41

6

100

Rent

61

32,97

29

19,59

0

0

total

185

100

119

100
6
100
Font: Elaboració pròpia

5.1.2.4 Fertilitat del sòl
Ja hem comentat a l’apartat Descripció de l’àrea d’estudi, que la degradació i erosió dels sòls és
un dels problemes més importants a la zona del Tigray, ja que aquest és un factor limitant en la
productivitat del sòl. La hipòtesi que s’esperava era que la categoria FS tingués més terra fèrtil.
Tal com podem veure al quadre següent, la classificació dels sòls en Fèrtil, Moderat i Infèrtil no
presenta diferències notables entre categoria. Això es deu a la passada reforma agrària que hi
va haver a Tigray, en la qual es van repartir els sòls a les famílies tenint en compte la seva
fertilitat, i en conseqüència la majoria de llars tenen parcel∙les de les diferents categories
Taula 5.5. Classificació del tamany de la terra segons fertilitat per a les diferents categories de
seguretat alimentària .
FS
timats
Fértil
Moderat
Infértil
Total

44
36
44
124

MFI
%
35,48
29,03
35,48
100

timats
34
25,5
30,5
90

SFI
%
timats
%
37,78
2
33,33
28,33
0
0
33,89
4
66,67
100
6
100
Font: Elaboració pròpia
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Foto 1: Terres considerades fèrtil per als enquestats. Zona; Wukro.

Font: De l'autor

Foto 2 : Terres considerades infèrtils per als enquestats. Zona; Wukro

Font: De l'autor
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5.1.2.5 Ramaderia
L’estudi a la zona de Wukro mostra que un 91,8%% de la població té algun animal, no obstant,
el número difereix segons les llars, sent el valor màxim d'11,73 TLU i el mínim de 0. La mitjana
de tota la població és de 3,6 TLU, tot i que com podem observar al quadre següent aquesta
mitjana no és representativa dels diferents grups poblacionals. La variable TLU està
positivament relacionada amb l’estat de seguretat alimentària. Com més TLU té una llar més
probabilitat té de ser segur alimentàriament. L’anàlisi estadístic mostra que és significatiu a
menys de l'1%, i per tant, es compleix la hipòtesi que s’esperava.
Taula 5.6. La variable TLU per a les diferents categories de seguretat alimentària .
Estat de les llars
TLU

FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Mitjana

4,91

2,76

1,07

Desviació

3,02

1,51

1,22

F‐valor

10,268

p‐valor

0,0001289
Font: Elaboració pròpia

5.1.2.6 Accés a irrigació
La disponibilitat d’aigua ha estat considerada com una de les variables que més influència
tenen en la inseguretat alimentària de zones com les del Tigray, així que s’espera que l’accés a
la irrigació tingui un efecte positiu en ella. Un 57,14% de les persones enquestades tenien
accés a irrigació, però no obstant això, si ho descomponem per categories de benestar podem
observar que amaga diferències . Mentre que un 66,6% de les persones que formen la
categoria FS havia tingut accés a irrigació , només el 25,8% de la categoria MFI i el 0% dels SFI
hi havia tingut accés . L’anàlisi revela que hi ha una associació positiva entre l’ús de d’irrigació i
la millora de la seguretat alimentària de les llars (99% interval de confiança) entre els FS i els
MFI, i els FS i els SFI.
Taula 5.7. Accés a Irrigació de les llars enquestades per a les diferents categories de seguretat
alimentària .
Accés a Irrigació
FS (%)

MFI(%)

SFI(%)

si

66,67

25,81

0

no

33,33

74,19

100

z‐ valor

2,896

z‐ valor
z‐valor

1,406
3,029

3,029
Font: Elaboració pròpia
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5.1.2.7 Accés a oxen.
A la zona d’estudi de Wukro , l’accés a oxens és una variable fonamental en l'activitat agrícola,
ja que aquests s’utilitzen per llaurar i en l’activitat agrícola vàries vegades a l’any.
De les 70 persones entrevistades a Wukro un 87,5% tenen accés a oxens per a l’activitat
agrícola en diferents modalitats (propi, lloguer, regal, “lifinti”,etc) i no varia gaire entre les dos
principals categories de seguretat alimentària, ja que un 90,9% dels FS i un 90,3% dels MFI hi
tenen accés. Si que és cert que només un 33% dels SFI hi tenen accés, i que hi ha diferències
significatives entre els SFI respecte a les dos altres categories, però també es deu a que un 50%
dels SFI té les terres en arrendament i per tant no necessiten oxens per llaurar.
L’anàlisi descriptiu ens mostra que no hi ha diferències notables en quan a l’accés a oxens
entre la categoria FS i MFI
Taula 5.8. Accés a Oxen de les llars enquestades per a les diferents categories de seguretat
alimentària .
Accés a Oxen per llaurar
FS

MFI

SFI

SI

90,9

90,3

33,3

NO

9,1

9,7

66,7

z‐valor

0,08

z‐valor
z‐valor

3,26
3,38

3,38
Font: Elaboració pròpia

No obstant si que veiem diferències notables o significatives entre les modalitats d’accés a
l'oxen. Mentre que un 76,7% de la població dels FS utilitzen oxens propis, només un 35,7 %
dels MFI té oxens propis, i utilitzen altres modalitats per tal de tenir‐hi accés (lloguer, regal,
lifinti). La proba d’hipòtesi ens revela que tenir oxens propis incrementa la possibilitat de ser
FS.
Taula 5.9. Modalitats d’accés a l’oxen de les llars enquestades per a les diferents categories de
seguretat alimentària
Font de l'Oxen (%)

FS

MFI

SFI

Propi

76,7

35,7

0,0

Altres

23,3

64,3

100,0

z‐valor

3,00

z‐valor

1,63

z‐valor

3,19
Font: Elaboració pròpia

3,19
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5.1.2.8 Ús de fertilitzants
L’ús de fertilitzants és vist com una variable relacionada positivament en la seguretat
alimentària. En la zona d’estudi d’ Wukro l’ús de fertilitzant no és una qüestió nova ja que fa
anys que intenten ser introduïts per diferents programes del govern per augmentar la
producció , per això s’espera que tingui una influència positiva.
Un 65,2% dels enquestats va utilitzar fertilitzants al llarg del any. No obstant, hi ha diferències
entre categories. Mentre que un 87% dels FS n’han utilitzat, el percentatge disminueix a 41,9%
i 0% per els MFI i SFI respectivament. Com que Z= 3,19 i 3> Z 0,99=2,33 refusem la hipòtesi
nul∙la de que no hi ha diferències entre les proporcions de persones que usen fertilitzants i els
que no dels FS/MFI / SFI. Per tant, es pot concloure que utilitzar fertilitzant incrementa les
possibilitats de ser FS
Taula 5.10. Ús de fertilitzants de les llars enquestades per a les diferents categories de
seguretat alimentària .
Ús de fertilitzants
FS

MFI

SFI

si

87,88

41,94

0

no

12,12

58,06

100

z‐ valor

3,177

z‐ valor

2,088

z‐valor

4,535

4,535
Font: Elaboració pròpia

A més, si comparem els diners gastats en un any en fertilitzants dels FS i dels MFI ,podem
revelar també que hi ha una gran evidència mostral per rebutjar la hipòtesi nul∙la amb una
confiança del 95%, i per tant podem dir que també existeixen diferencies notables o
diferències estadísticament significatives entre els diners que gasten en fertilitzants els FS i els
que gasten els MFI
Taula 5.11. Despesa monetària ( en birrs) per a comprar fertilitzants de les llars enquestades
per a les diferents categories de seguretat alimentària .
FS

MFI

Mitjana

573,19

169,14

Varianza

419375,4

15596,1

29

14

Tamany mostra
Estadístic t
Significança

2,28
0,028
Font: Elaboració pròpia
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5.1.2.9 Ingressos totals
La distribució dels ingressos totals en relació a la categoria de seguretat alimentària i a les fonts
d’ingressos està en la taula 5.11. Els ingressos totals que tenen les llars en el woreda d’estudi
provenen de tres grans fonts; de l’agricultura i ramaderia (53,7%), de les activitats no agrícoles
(29,6%)( venta ambulant, jornades laborals,etc..) i dels programes d’aliment per treball
(16,7%), molt estesos des de fa anys en aquesta regió. No obstant això, aquests percentatges
amaguen diferències entre les categories. Per exemple, els ingressos que provenen de
l’agricultura són molt elevats en els segurs alimentàriament (57% dels ingressos totals) i va
disminuint a mesura que disminueix la seguretat alimentària ( 48,6% dels ingressos totals pels
MFI I 25,7% dels ingressos dels SFI). Per altre banda els ingressos del programa “Aliments per
treball” van augmentant en percentatge a mesura que disminueix la categoria de benestar, sent
un 8,3% dels ingressos dels FS, un 34,9% dels MFI i un 42,7% dels SFI.
Taula 5.12: Distribució dels ingressos en relació amb la categoria de seguretat alimentària i a les
fonts d’ingressos
Població total FS
MFI
SFI
(N=70)
(N=33)
(N=31)
(N=6)
Mitjana ingressos totals No agricultura

2379,6

4103,6

823,2

938,3

Mitjana ingressos totals agricultura

4315,7

6745,7

2416,3

764,2

Mitjana ingressos totals food for work

1343,7

988,2

1736,6

1269,2

Mitjana ingressos totals

8038,9

11837,5

4976,1

2971,7

% Ingressos No agricultura/total ingressos

29,6

34,7

16,5

31,6

% Ingressos Agricultura/ total ingressos

53,7

57,0

48,6

25,7

% Ingressos food for work/ total ingressos

16,7

8,3
34,9
42,7
Font: Elaboració pròpia

Amb una confiança del 99% (p<0,01) tenim una gran evidència mostral per refusar la hipòtesi
nul∙la de que no hi ha diferències estadísticament significatives entre el total d'ingressos dels
FS, els MFI i els SFI. Per tant, hi ha diferències significatives o notables entre els ingressos totals
d'aquestes tres categories.

Taula 5.13 Distribució dels ingressos en relació amb la categoria de seguretat alimentària
Ingressos totals
FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

mitjana

11837,5

4976,1

2971,7

desviació

6990,3

1933,6

1006,5

Significança

0,000

Significança
Significança
F‐valor
p‐valor

0,032
0,004

0,004
17,48
7,79E‐07
Font: Elaboració pròpia
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5.1.2.10 Educació
En molta literatura l’educació és considerada una variable que influeix positivament en la
seguretat alimentària de les llars. Del total de persones enquestades a Wukro , només un
22,3% no tenia cap tipus d’estudi.
Tot i que el percentatge de persones que no té cap estudi augmenta a mesura que disminueix
la categoria de seguretat alimentària ( del 24,2% dels FS al 38,7% dels MFI ,fins al 66,6% dels
SFI ), l’anàlisi estadístic ens revela que no hi ha diferències estadísticament significatives entre
les tres categories (95% interval de confiança). Només hi ha diferències significatives entre els
FS i els SFI.
Taula 5.14: Accés a l'educació dels caps de família de les llars enquestades en relació amb la
categoría de seguretat alimentària.
Educació

FS

MFI

SFI

si

75,8

61,3

33,3

no

24,2

38,7

66,7

z‐ valor

1,248

z‐ valor
z‐valor

1,265
2,071

2,071
Font: Elaboració pròpia

No obstant, si comparem els percentatges de població que tenen un nivell elemental o més
d’educació, també podem observar que hi ha diferències entre les categories.
Taula 5.15. Nivell d’educació dels caps de família de les llars enquestades en relació amb la
categoria de seguretat alimentària.
FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Nivell d’educació

N

%

N

%

N

%

no studies

8

24,2

12

38,7

4

66,7

religious/literate

2

6,1

6

19,4

2

33,3

elementary

13

39,4

9

29,0

junior

6

18,2

3

9,7

high school

4

12,1

1

3,2

Total

33

100

31

100
6
100,0
Font: Elaboració pròpia

I amb un nivell de confiança del 95% podem afirmar que existeixen diferències significatives o
notables entre la proporció de persones que han estudiat el nivell elemental entre les diferents
categories. I per tant podem concloure que tenir almenys aquest nivell d’educació influeix en
les possibilitats de millorar la seguretat alimentària de la llar.
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Taula 5.16. Nivell d’educació igual o major a l'elemental dels caps de família de les llars
enquestades en relació amb la categoría de seguretat alimentària.
FS (N=33)
Nivell d'educació
< Elementary
>
o
igual
Elementary

MFI (N=31) SFI (N=6)

%

%

%

30,3

58,1

100,0

69,7

41,9

0,0

z‐ valor

2,24

z‐ valor

1,97

z‐valor

3,19
Font: Elaboració pròpia

3,19

5.1.2.11 Sexe
El cap de família era l’home en un 78,6% de les 70 persones enquestades, i en un 21,4% el cap
de família era la dona. Com podem observar a la següent taula , mentre que més de la meitat
dels homes cap de família enquestats (54,5%) són FS, només el 20% de les dones enquestades
són FS. Això compliria la hipòtesi que esperàvem, que era que per un home és més fàcil ser FS
que per una dona degut a la disponibilitat laboral, que empeny a moltes dones a posar les
terres en arrendament.
Taula 5.17 Distribució del sexe del cap de família en relació amb la categoria de seguretat
alimentària.
Dones

Homes

(N=15)

%

(N=55)

%

FS

3

20

30

54,5

MFI

9

60

22

40

SFI

3

20

3
5,5
Font: Elaboració pròpia

Si comparem les proporciones d’home i dona de les diferents categories, podem observar que
amb una confiança del 95%, la proporció homes/dones dels FS té diferències significatives
respecte a la proporció homes/dones dels MFI i els SFI. Per tant es compleix la hipòtesi
esperada.
Taula 5.18 Distribució del sexe del cap de família en percentatge en relació amb la categoria de
seguretat alimentària.
FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

Cap de familia

%

%

%

DONA

9,1

29,0

50

HOME

90,9

71,0

50

z‐ valor

2,04

z‐ valor
z‐valor

1,00
2,55

2,55
Font: Elaboració pròpia
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5.1.2.12 Beneficiari ajuda alimentària
A la zona de Wukro, l’ajuda alimentària a través del programa PSNP està present des de fa
molts anys i és una de les polítiques de protecció social més estesa dintre d’Etiòpia i en tot el
món. La hipòtesi que s’espera és que els que són insegurs alimentàriament la rebin i els que
són segurs alimentàriament no. Això comporta dificultats per treure les dades reals. Molta
gent no volia dir que participava en el programa per tal d'intentar recaptar altres ajuts, i altres
perquè simplement podrien sobreviure sense l’ajuda, però l’accepten de bon grat i volen que
així continuï. Del total de les llars enquestades, un 67,1% estava participant en el programa
d’aliments per treball. Tot i que hi ha diferències entre els percentatges de persones que reben
ajuda alimentària de cada categoria, la proba d’hipòtesi revela que no hi ha diferències
significatives entre les tres categories, i que per tant no existeixen diferències significatives o
notables entre el percentatge de beneficiaris d’ajuda alimentaria dels FS, MFI I SFI . Per tant,
que siguis o no insegurs alimentàriament , no és el principal factor que determini que unes llars
hi participin i altres no.
Taula 5.19: Accés a ajuda alimentària en relació amb la categoria de seguretat alimentària
FS (N=33)
Beneficiari Ajuda alimentaria

MFI (N=31)

SFI (N=6)

%

%

%

SI

51,5

71

66,7

No

48,5

29

33,3

z‐ valor

1,59

z‐ valor

0,21

z‐valor

0,68

0,68

Font: Elaboració pròpia
A més, si comparem el valor monetari que obtenen per l’ajuda alimentària els FS I els que
obtenen l'MFI, podem observar que no hi ha diferencies significatives (99% interval de
confiança) entre els dos grups. Això es deu a que la quantitat d’ajuda alimentària rebuda no
depèn de si ets segur o insegur, sinó dels membres que tens a la família i de la mà d’obra
disponible.
Taula 5.20: Valor monetari de l’ajuda alimentària rebuda en relació amb la categoria de
seguretat alimentària
FS
mitjana

1918,24

Varianza

Estadistic‐t
Significancia

2447,05

1157452,94 1229987,28

Tamany mostra
Desvest

MFI

17

22

1075,85

1109,05
1,612

0,116
Font: Elaboració pròpia

46

Determinació de l’estat de seguretat alimentària de dues zones d’Etiòpia i de les variables socioeconòmiques que les afecten

5.1.2.13. Accés a institucions socials
El fet de pertànyer a qualsevol institució social permet ampliar els mecanismes per resistir a un
període de dificultats, com seria la falta d’accés o disponibilitats d’aliments en un període
determinat. Per tant s’espera que aquesta variable tingui un efecte positiu en la seguretat
alimentària. Les principals institucions d’interès a l’àrea d’estudi s’expliquen a l’apartat
Variables i hipòtesis. A la taula següent podem observar el percentatge de persones de cada
categoria que participen o no en alguna institució social. Tal com podem veure , la majoria de
la població enquestada participa en almenys un tipus d’institució social. No obstant sembla
que hi hagin diferències entre categories ja que casi el 50% dels FS pertanyen a mes de 2
institucions socials
Taula 5.21: Número d’ institucions socials que tenen accés als enquestats en relació amb la
categoria de seguretat alimentària.
I.S ( Institucions socials)

FS (n=33)

MFI (n=31)

SFI (n=6)

% persones que pertanyen a 0 I.S

3,0

12,9

0,0

% persones que pertanyen a 1 I.S

30,3

29,0

33,3

% persones que pertanyen a 2 I.S

24,2

45,2

50,0

% persones que pertanyen a 3 I.S

24,2

6,5

16,7

% persones que pertanyen a 4 I.S

12,1

3,2

0,0

% persones que pertanyen a + de 5 I.S

6,1

3,2

0,0

total

100

100
100,0
Font: Elaboració pròpia

Com podem observar a la taula següent,el percentatge de persones considerades segures
alimentàriament que pertanyen a mes de 2 institucions socials entre el FS i els MFI presenta
diferències significatives amb una confiança del 99%. Per tant, podem concloure que pertànyer
a més de dos institucions socials influeix en les possibilitats de ser FS.
Taula 5.22: % de llars enquestades que tenen accés a almenys dos institucions socials en
relació amb la categoria de seguretat alimentària.
FS (N=33)
Pertanyen a mes de 2 instituciones socials

MFI (N=31)

SFI (N=6)

%

%

%

SI

42,4

13

16,7

No

57,6

87

83,3

z‐ valor

2,63

z‐ valor
z‐valor

0,25
1,19

1,19
Font: Elaboració pròpia

Si fem una ullada als tipus d’institucions socials a les que pertanyen, podem observar que
independentment de la categoria d’inseguretat alimentària, l’eddir és la institució a la que
pertany més població (95%), seguit de grups de religió (50%). En tercera posició ja depèn de la
categoria de seguretat alimentària, però la cooperativa és manté en una proporció semblant
entre les tres categories. La que si que mostra diferències notables o estadísticament
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significatives amb un 99% de confiança és la proporció de persones que pertanyen a l’Ekub
entre els FS i els MFI.
Taula 5.23: % de llars enquestades que participen en els diferents tipus d’institucions socials en
relació amb la categoria de seguretat alimentària.
FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

% Persones que pertanyen a Eddir

93,9

87,1

100

% Persones que no pertanyen a cap institució

6,1

12,9

0

% Persones que pertanyen EQUB

30,3

6,5

16,7

% Persones que pertanyen Religió

48,5

48,4

50

% Persones que pertanyen Cooperativa

30,3

22,6

16,7

% Persones que pertanyen a altres ( VIH .A, W.A, Y.A)

27,3

12,9

16,7

z‐ valor

2,44

z‐ valor

0,84

z‐valor

0,68

0,68
Font: Elaboració pròpia

5.1.2.14. Despeses no relacionades amb l’alimentació
Aquesta variable ens indica les despeses no relacionades amb l’alimentació com el mobiliari per
la casa, el manteniment de la casa, medicaments, fertilitzants, aigua, taxes, roba, llenya, carbó.
Els FS s’han gastat de mitjana 3720 birrs per llar, els MFI 2193 birrs i els SFI 1776,3 Birrs. Tot i
que l'anàlisi estadístic ens revela que hi ha diferències significatives entre el que es gasten els
FS, MFI I SFI, aquesta diferència no és molt gran. Això es deu a les despeses eventuals que
suposen problemes no esperats, per exemle, un dels Severament insegurs alimentariament és
va gastar durant l’any 4557 birrs, pero més de 3500 havien estat gastats per l’enfermetat que
havia patit la seva dona ( transport, allotjament, medicament) i per el seu posterior
enterrament.
Taula 5.24: Despeses no alimentàries de les llars enquestades en relació amb la categoria de
seguretat alimentària.
Despeses totals (sense contar alimentació)
FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

mitjana

3719,9

2192,8

1776,3

desviacio

2708,7

1514,9

1559,3

F‐valor
p‐valor

4,80
1,13E‐02
Font: Elaboració pròpia

5.1.2.15. Accés al crèdit
La hipòtesi és que aquells que tinguin accés a un crèdit tindran més possibilitats de ser FS ja
que els hi permet invertir en actius o comprar aliments en cas d'escassetat. El 57% de la
població entrevistada havia agafat un crèdit en l’ últim any. No obstant, hi ha diferències entre
categories. Mentre que un 57,6% dels FS havien agafat un crèdit, el percentatge augmenta al
61% en els moderadament insegurs, i disminueix al 33% en la categoria SFI.
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Entre els FS que no agafen crèdit , el 57% no l'agafen perquè tenen el seu propi capital (és
interessant notar que un 45,5% de la població havia pogut estalviar alguns diners durant l’any) i
el 42% perquè no el necessiten, i no volen arriscar‐se perquè no podran pagar els interessos.
Els que si que han agafat el crèdit, un 57% l’han destinat a comprar inputs per l’agricultura i
ramaderia i un 21% a altres negocis (comerç de cereals, vaques, construir casa, billar). Només
un 20 % de les persones que han agafat crèdit l’han destinat a l’alimentació.
La principal font del crèdit de la majoria d’enquestats han sigut organismes governamentals
(84,2% dels crèdits), ocupant el primer lloc l’oficina DECSI ( Dedebit credit and Savings
institutions), (63% del credits). Un 15,8 % dels enquestats havien rebut el crèdit en forma
d'espècies (principalment llavors i fertilitzants)
Pel que fa a la categoria MFI , el percentatge d'enquestats que agafa crèdit és del 61%, el més
elevat de les tres categories, tot i que un 31,6% d’aquests són en espècies. Aquests l’han
destinat principalment a adquirir inputs per l’agricultura (llavors, fertilitzants, animals) (73,7%) i
a l’alimentació (26,3%). Només un 5% dels crèdits van ser destinats a activitats no relacionades
amb l’agricultura. En la categoria MFI un 96,67% dels enquestats diuen que no han estalviat res
durant l’any. Dels que no han agafat crèdit, un 73% diu que no l’agafen perquè s’ha de pagar un
interès molt alt i un 18,2% diu que aquest servei no el poden agafar.
Pel que fa a la categoria SFI, només un 33% de la població ha agafat un crèdit, i l’han destinat
principalment a comprar menjar (50%) i a la compra d’una vaca (50%). Un 75% dels que no
agafen crèdit comenten que és perquè el servei no els hi és disponible i un 25% que l’interès es
molt alt.
Es interessant notar que el percentatge de la població total enquestada que no agafa crèdit
perquè té un interès molt alt o que no l’agafa perquè el servei no està disponible és d’un
29,9%. Aquest percentatge és relativament més baix que el que comenta Tesfay en el seu
estudi en l’any anterior. Tesfay diu que un 48% dels enquestats (d’una mostra de 150 mostres)
no estaven participant durant l’any 2007/2008 en cap crèdit perquè no podien, ja que no havien
retornat el crèdit anterior (Tesfay,2009).
Crec que aquest percentatge ha augmentat degut a l’augment del crèdit disponible i a la tasca
d'Angel Olaran durant el maig , juny i juliol de 2009. Durant aquests mesos hi va haver una
crida internacional per agafar fons ja que aquesta zona patia un dèficit de llavors per plantar, ja
que havien utilitzat el gra anterior per a l’alimentació i no en tenien per plantar. Es van
distribuir més de 484 tones en llavors en cooperatives i institucions que treballen en el medi
rural, beneficiant en total 6920 famílies (Olaran, 2009). És interessant notar que un 11,5% dels
enquestats van rebre ajuda en espècies de la cooperativa, sobretot llavors per plantar ja que no
en tenien.
5.1.3 Principals Conclusions anàlisi descritpiu Wukro
En la literatura relacionada sobre la inseguretat alimentària a Etiòpia, i més concretament al
Tigray, la majoria d’informes donen la impressió de que els agricultors són un grup homogeni
(mateix tamany de terra, practiquen tots l’ agricultura de subsistència), i que per tant, es
veuen afectats de la mateixa manera en cas de crisi, com per exemple una sequera. Mentre
que no hi ha moltes dades sobre la diferenciació rural dels diferents grups de benestar. Algunes
diferències d’interès les podem trobar en aquest anàlisi.
Les il∙lustracions que ens dona aquest treball clarament mostren que els agricultors s’haurien
de diferenciar de vàries maneres. Per exemple, hi ha diferències notables entre el tamany de la
terra cultivable entre les categories . En el meu estudi, un 60% de la categoria FS arrendava
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terres a altres agricultors, cultivant 1,4 ha de mitjana, vuit vegades més gran que la categoria
SFI. Mentre que moltes agències internacionals donen la imatge de que totes les llars tenen el
mateix tamany de terra degut a la passada reforma agrària, no tenen en compte que tot i que
la terra no es pot vendre, aquesta pot ser llogada. Per això fan referència moltes vegades a que
tothom viu de l’agricultura de subsistència quan hauríem de tenir en compte que és més una
suposició que una evidència empírica. La realitat és que tots els agricultors, tant els productors
més insegurs com els que produeixen excedents, realitzen transaccions, compren i venen
aliments amb la diferència que ho fan en períodes diferents del any, a escales diferents, a preus
diferents i amb conseqüències diferents. En aquesta zona, són precisament les llars segures
alimentàriament les que utilitzen una major part de la producció per a l’autoconsum i que
aconsegueixen en períodes favorables inclús acumular per expandir la seva producció o crear
altres negocis (un 42% de la població FS havia pogut estalviar, i el 57% que han agafat crèdit
l’han destinat tant a ampliar la producció agrícola (llavors,fertilitzants)(57%) com a altres
negocis (22%)). En canvi, hi ha una part important de les llars ( les moderades i les severament
insegures) que treballen en unitats agrícoles pràcticament inviables i els seus membres es
veuen obligats a vendre la seva força laboral. La dependència del mercat per la pròpia
reproducció familiar és molt elevada per moltes llars vulnerables que tenen propietats petites i
de poca fertilitat, i que quasi no aporten per a la seva supervivència.
També he comentat anteriorment que les fonts dels ingressos també son molt diferents.
Mentre que per els FS i els MFI, la font principal d’ingrés és la venta de productes agrícoles i
ramaders ( un 57% i un 48 % respectivament), per a la categoria SFI la principal font d’ingressos
són els treballs diaris o temporals en activitats relacionades o no amb l’agricultura . Aquest
tipus d’activitats ha resultat ser de mitjana un 74% dels ingressos dels SFI. Aquests treballs
casuals van des de el treball en explotacions dels FS recollint males herbes o pasturant les seves
vaques, el PSNP, la venta ambulant,venta de fusta, etc.
En resum, la diferenciació significa que els agricultors es veuen afectats de manera diferent i
implementen estratègies diferents en resposta a la caiguda dels ingressos, ja sigui ocasionat per
les sequeres o altres factors. Evidentment, això te repercussions en l’examen de les polítiques,
de forma general concebudes per ser aplicades a tots els agricultors, ja que prenen aquest
sector com a homogeni. De fet, el pilar fonamental de les polítiques del govern en aquesta
àrea ha sigut promocionar i augmentar la producció agrícola a través de fertilitzants i la
distribució massiva d’ ajuda alimentària ( “No importa si esta plovent aquí o a Canadà” diu una
dita etíop respecte a la distribució d’ajuda alimentària ( Devereux,2003))
La presumpció de que tothom és igual, provoca la mala distribució d’ajuda alimentària entre les
llars, que com hem vist, no presenta diferències notables entre categories. Aquest fet és molt
significatiu, sobretot tenint en compte la magnitud de l’ajuda alimentària. Aquesta ha suposat
un ingrés de mitjana per als FS que la reben de 1918 birrs i als MFI de 2447 birrs. A més, s'hi
afegeix un altre problema. La categoria SFI, que normalment té menys mà d’obra disponible ja
que només un 25% dels seus ingressos provenen de l’agricultura i per tant necessiten altres
activitats per aconseguir diners per a la supervivència, no poden treballar per al PSNP o no
amb el mateix número d'efectius que els MFI o FS, ja que solen tenir menys individus a la
família i solen estar més ocupats. Aquests trets coincideixen amb bona part de la literatura
acadèmica sobre la distribució de l’ajuda alimentària. Ja Solomon () comenta que la probabilitat
de participació en el PSNP és més gran per als que tenen més diners i més oxens. Això
concorda amb molts altres estudis que qüestionen si l’ajuda alimentària és l’instrument
necessari per incrementar la seguretat alimentària. Tot i que és innegable que en certs
moments ha salvat la vida de moltes persones, moltes vegades no va ben dirigida i solen
perjudicar la producció d’aliments a llarg termini i al mercat laboral ( FAO,2006).
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5.2. Anàlisi descriptiu zona Guangua
5.2.1 Estat de seguretat alimentària de les llars
Seguint els models explicats anteriorment, quatre llars han estat classificades com a segures
alimentàriament, set com a moderadament insegures i set com a severament insegures. En
unes altres paraules, un 22% de les llars són segures alimentàriament (FS), un 39%
moderadament insegures(MFI) i un 39% severament insegures(SFI).
5.2.2 Característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població
5.2.2.1.Tamany familiar.
En aquest estudi la mitjana de persones en adult equivalent per llar és de 6,56 adult
equivalent. No obstant, aquesta mitjana amaga diferències entre les llars. Per exemple, la
família més gran és de 15,16 adult equivalent i la més petita de 1,46. Tot i això, podem
observar que la mitjana incrementa (de 5,69 a 6,3 i a 8,6) a mesura que incrementa el
benestar de la llar, i que per tant sembla que a mesura que una llar incrementi el seu número
de membres , la possibilitat de ser segur alimentariament (FS) augmenta. Això és contrari al
que s’esperava, no obstant, hi ha un parell de raons que podrien explicar aquesta variació, i és
que les cases que es troben millor sovint tenen a altres membres de la família que es troben en
pitjor situació (família amplia). De les 4 llars considerades segures alimentàriament , 7
membres no formaven part “ directament de la família”, però havien anat a viure amb ells
per la seva millor situació econòmica. Això coincideix amb bona part de la literatura
antropològica sobre la riquesa i característiques demogràfiques (White,2002), i és que en
moltes zones africanes és molt comú que la riquesa vagi associada a un major tamany de la
família, mentre que les famílies mes pobres solen ser de menor tamany .
No obstant, tot i que la mitjana del tamany familiar dels diferents grups poblacionals és
diferent, l’anàlisi de les variàncies ens mostra que no hi ha diferències significatives entre les
mitjanes en adult equivalent entre els segurs alimentàriament i els insegurs alimentàriament
Taula 6.1. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
Tamany familiar
Estat de les llars
Family size in AE
Mitjana
Desviació

FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

8,6

6,27714286

5,69

4,64953044 2,55223898 2,90219457

F‐valor
p‐valor

1,103
0,357
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.2. Edat del cap de família
La mitjana d'edat dels caps de família enquestats de la zona de Guangua és de 61 anys. Si ho
separem per categories de benestar podem observar que a mesura que incrementa l’estat de
seguretat alimentària la mitjana d’edats és mes baixa. No obstant, l’anàlisi de la variància
revela que no hi ha diferencies significatives entre les tres poblacions.
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Taula 6.2. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
edat del cap de família.
Estat de les llars
Edat cap de família

FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

54

60,16

65,57

10,66

9,81

14,29

Mitjana
Desviació
F‐valor

1,201

p‐valor

0,330
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.3 Tamany de la terra
Tot i la diferència entre el tamany de la terra d’una llar a una altra, tota la població enquestada
de Guangua té la seva pròpia terra. Aquest rang va de 0,01 ha a 9,5 ha. La mitjana de tamany
de la terra per llar és de 2,28 ha. La mitjana de terra per els FS és de 5 ha, per els MFI és de
1,835 i per els SFI és de 1,37. Amb una confiança del 99%, tenim una gran evidència mostral
per refusar la hipòtesi nul∙la de que no hi ha diferències significatives entre el tamany de la
terra dels FS , MFI, I MFI. Per tant, hi ha diferències significatives entre el tamany de la terra
d’aquestes tres poblacions.
Taula 6.3. Distribució de les llars segons les categories de seguretat alimentària per a la variable
tamany de la terra.
Estat de les llars
Tamany
terra

de

la
FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

Mitjana

5,0625

1,8357

1,1393

Desviació

3,5141

0,9987

1,3785

F‐valor
p‐valor

6,506
0,009
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.4 Presència d’animals
L’estudi a la zona de Guangua mostra que un 78% de la població té algun animal, no obstant, el
número difereix segons les llars, sent el valor màxim de 24,5 TLU i el mínim de 0. La mitjana de
tota la població és de 2,76 tot i que com podem observar al quadre següent aquesta mitjana
no és representativa dels diferents grups poblacionals. La variable TLU està positivament
relacionada amb l’estat de seguretat alimentària. Com més TLU té una llar més probabilitats té
de ser segura alimentàriament. L'anàlisi estadístic mostra que és significatiu a menys de l'1%.
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Taula 6.4. La variable TLU per a les diferents categories de seguretat alimentària .
Estat de les llars
TLU

FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

Mitjana

10,21

0,73

0,536

Desviació

9,637

0,698

1,045

F‐valor
p‐valor

7,43
0,006
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.5 Accés a Oxen
Tot i que en aquesta zona d’estudi l’oxen no és tan necessari com al nord d’Etiòpia, degut a
condicionants botànics i climàtics, s’espera que l’accés a aquest tindrà un efecte positiu en la
seguretat alimentària ja que pels Gujis tenir molt bestiar ha sigut una font de prestigi social i
de reconeixement durant anys. No obstant, la majoria d’enquestats comenten que no els hi és
molt necessari ja que la majoria de terra la tenen ocupada amb cafè, i aquest és un cultiu
plurianual. Tot i així , l’anàlisi estadístic ens revela que l’accés a oxen incrementa la possibilitat
de ser segur alimentàriament.
Taula 6.5. Accés a Oxen de les llars enquestades per a les diferents categories de seguretat
alimentària .
FS(n=4)

MFI (n=7)

SFI (N=7)

% persones accés Oxen

100

28,57

14,29

% persones NO accés

0

71,43

85,71

z‐valor

2,29

z‐valor

0,65

z‐valor

2,75
2,75
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.6. Ús de fertilitzants.
Tot i que l’ús de fertilitzant és vist com una variable relacionada positivament amb la seguretat
alimentària, aquesta zona d’estudi, a diferència de moltes altres, no ha patit durant dècades la
degradació i erosió que ha sofert el nord, i la terra és considerada fèrtil en quasi tota la seva
totalitat. A més , el sistema cultiu enset‐cafè es considera apropiat per al manteniment de la
fertilitat i capacitat productiva del sòl (Tadesse,2002). L’adob orgànic és usat pel 100% dels
enquestats mentre que els fertilitzants químics només són usats pel 22% dels enquestats. Com
podem veure a la taula següent, tot i que si que existeixen diferències notables entre la
proporció que usen fertilitzants dels FS i dels SFI, no existeixen diferències significatives entre
els FS i MFI i entre els MFI i SFI,
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Taula 6.6. Ús de fertilitzants de les llars enquestades per a les diferents categories de seguretat
alimentària .
Us de fertilitzants
FS

MFI

SFI

si

75,00

16,67

0

no

25,00

83,33

100

z‐ valor

1,845

z‐ valor
z‐valor

1,044
2,535

2,535
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.7. Ingressos totals
La distribució dels ingressos totals en relació a la categoria de seguretat alimentària i a les fonts
d’ingressos està en la taula següent. Els ingressos totals que tenen les llars a Guangua
provenen de tres grans fonts; De l’agricultura i ramaderia (67,8%), de les activitats no agrícoles
(9%)( sobretot relacionades amb el tema del cafè , però també de la venta ambulant, jornades
laborals,etc..) i dels ingressos de diferents institucions socials com eddir o ekub o crèdit de
veins (21,8%). No obstant, aquests percentatges amaguen diferències entre les categories. Per
exemple, els ingressos que provenen de l’agricultura són molt elevats en els segurs
alimentàriament (76% dels ingressos totals) i va disminuint a mesura que disminueix la
seguretat alimentària ( 49,4% dels ingressos totals pels MFI i un 7,9% dels ingressos dels SFI).
Per altra banda, tot i que la mitjana dels ingressos de les activitats no relacionades amb
l’agricultura i la ramaderia és més gran en el FS que els MFI i SFI, aquesta dada amaga
diferències entre categories. Mentre que només un 25% dels FS participa en activitats no
agrícoles, aquest percentatge augmenta al 85,7 % en les poblacions considerades
moderadament insegures i severament insegures.
Ens trobem en el mateix cas pel què fa als ingressos de l'Eddir, l'Ekub i crèdit veins. Tot i que
sembla que els ingressos més elevats els tinguin els FS, això no es del tot cert. Només un 25%
dels FS van rebre diners d’institucions socials i la quantitat va ser tant elevada (25.000 birrs)
que fa que la mitjana dels quatre alimentàriament segurs sigui molt elevada. En canvi, pel que
fa als MFI, un 85,7% van tenir ingressos de les diferents institucions socials, rebent de mitjana
997,1 birrs, que suposa un 26,8% dels ingressos totals, mentre que en la categoria SFI un 100%
dels enquestats va rebre ingressos amb una mitjana de 921,4 birrs, que suposa el 58% dels
ingressos d’aquesta categoria.
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Taula 6.7: Distribució dels ingressos en relació amb la categoría de seguretat alimentària i a les
fonts d’ingressos.
Població
total
FS (N=4)
MFI (N=7) SFI (N=7)
(N=18)
Mitjana ingressos totals No agricultura

883,5

2105,0

525,5

543,6

Mitjana ingressos totals agricultura

6647,6

26480,0

1836,1

126,1

Mitjana ingressos totals Eddir, Ekub, crèdit veins

2135,0

6250,0

997,1

921,4

Mitjana ingressos totals

9804,9

34835,0

3715,9

1591,1

% Ingressos No agricultura/total ingressos

9,0

6,0

14,1

34,2

% Ingressos Agricultura/ total ingressos

67,8

76,0

49,4

7,9

% Ingressos Eddir,Ekub,veins/ total ingressos

21,8

17,9

26,8

57,9

% població participa Activitats fora agricultura

25

85,7
85,7
Font: Elaboració pròpia

Tal com podem veure al quadre següent hi ha diferències notables o estadísticament
significatives entre els ingressos totals de les tres categories.
Taula 6.8: Distribució dels ingressos en relació amb la categoria de seguretat alimentària.
Ingressos totals
mitjana
desviació

FS (N=33)

MFI (N=31)

SFI (N=6)

34835

3715,9

1591,1

38048,2

1498

1438,1

F‐valor
p‐valor

5,56
1,56E‐02
Font: Elaboració pròpia

És interessant notar que la recol∙lecció de dades es va dur a terme durant les primeres
setmanes d’octubre, al mateix temps en què es du a terme la recol∙lecció de cafè. Per tant
s’han omès els ingressos de la venta de cafè del 2009 en les dades presentades anteriorment,
ja que aquestes són de la campanya 2008/2009, en la què, com havia dit anteriorment , no hi va
haver res de producció de cafè.
Al quadre següent podem veure els ingressos (birrs) percebuts per la venta de cafè en “red”, i
l'ingrés que esperen obtenir per la venta de cafè sec al cap de uns mesos.
Taula 6.9: Ingressos de la venta del cafè (en birrs) i que esperen rebre en relació amb la
categoria de seguretat alimentària
FS (n=4)

MFI(n=7)

SFI(n=7)

Venta de cafè "red" 2009

1587,5

479,17

114,29

Espera ingressar en venta en sec

11525

1701,67

314,29

Total

13112,5

2180,83

428,57

Numero plantes cafè

3700

500

153,57

% Ingressos cafè /ingressos totals 27,35
36,98
21,22
Font: Elaboració pròpia
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Podem observar que el total que esperen ingressar per la venta de cafè és molt important, i
suposa un 27% dels ingressos dels FS , un 37% dels ingressos dels MFI i un 21,2% dels ingressos
del SFI. Per tant és d’esperar que en anys que tenen mala collita, el nivell d’inseguretat
alimentaria disminuirà. També podem observar que a mesura que disminueix la seguretat
alimentària el percentatge de cafè que es ven en “red” augmenta. Això es deu a que han
arribat a final d’any amb pocs recursos i molta gent s’ha endeutat amb altres veïns per tal de
poder comprar aliments. Com que els veïns saben que aquest any tenen cafè, els hi deixen.
Taula 6.10: Ingressos de la venta del cafè i que esperen rebre en relació amb la categoria de
seguretat alimentària
FS (n=4)

MFI(n=7)

SFI(n=7)

Birrs

%

Birrs

%

Birrs

%

Venta de cafè "red" 2009

1587,5

12,11

479,17

21,97

114,29

26,67

Espera ingressar en venta en sec

11525

87,89

1701,67

78,03

314,29

73,33

total

13112,5 100

2180,83

100
428,57
100
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.8. Accés al crèdit
El 61,1%% de la població entrevistada havia agafat almenys un crèdit en l'últim any. No
obstant, hi ha diferències entre categories. Mentre que cap dels FS havien agafat un crèdit, el
percentatge augmenta al 85,7 % en els moderadament insegurs, i al 71,3% en la categoria SFI.
La principal font del crèdit de la majoria d’enquestats han sigut els veïns que han proporcionat
el 88% dels crèdits totals, seguit de l’oficina Food security office amb un 12%.
Cap dels quatre membres de la població FS no havien agafat cap crèdit, i el que diuen és que
no el necessiten. D'aquests, dos comenten que tenen suficient capital (els dos per vendre
vaques).
Pel que fa a la categoria MFI , el percentatge d'enquestats que agafa crèdit és del 85,7%, el
més elevat de les tres categories, i a més, agafen de mitjana 1,5 crèdits cada un, d’un valor
mitja de 788,9 birrs per crèdit. El 45 % de crèdits estan destinats a l’alimentació , mentre que
l’altre 55% l’utilitzen per la compra d'inputs per l’agricultura. No obstant, el 71,4% de la
població MFI destina almenys un crèdit a l’adquisició de menjar, mentre que només el 42,8%
destina el crèdit a adquirir inputs agrícoles. El 14,3% de les persones que no agafen crèdit és
perquè la família els hi porta menjar. La font dels crèdits prové bàsicament dels veïns (78%) i un
22% de la Food security office.
Pel que fa a la categoria SFI, el 71,4% dels enquestats ha agafat de mitjana 1,8 crèdits en
l’últim any d’un valor mitjà de 711 birrs per crèdit. El 100 % de crèdits estan destinats a
l’alimentació o a la salut ( un 57% dels enquestats dels SFI han destinat una part important dels
diners en salut perquè tenien algun membre de la família malalt). Pel que fa a la font dels
crèdits, el 100% prové dels mateixos veïns.
És interessant notar que la majoria de persones de la categoria MFI i SFI comenten que al
haver‐hi cafè la facilitat d’adquirir crèdits del veïns és una activitat relativament senzilla des de
fa uns mesos. A mes, un 21’4% de les persones que agafen crèdit dels veïns el retornaran amb
cafè en gra al cap d’uns mesos.
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Tal com podem veure a la taula següent, l’anàlisi estadístic ens revela que hi ha diferències
notables o estadísticament significatives entre les proporcions de persones que agafen crèdit
entre la categoria FS i MFI , i entre FS i SFI. Per tant, la hipòtesi no és la que s’esperava.
Comenten els enquestats que la gent no vol agafar crèdits per invertir, perquè diuen que en els
últims anys les pluges no són bones, i que si desprès no poden pagar el crèdit, tindrien
problemes. La majoria d’enquestats i persones que treballen al govern, comenten que l’any
passat va ser dels pitjors que es recorden. El fet de que els MFI i SFI agafin crèdit no és tan per
voluntat, sinó per necessitat, ja que la majoria l’han utilitzat per necessitats bàsiques com
alimentació o salut (un 35,7% dels enquestats de la categoria MFI i SFI han tingut algun
membre de la família malalt).
Taula 6.11: Accés a crèdit de les llars enquestades en relació a la categoria de seguretat
alimentària.
FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

Accés a crèdit %

%

%

SI

0,0

85,7

71,4

No

100,0

14,3

28,6

z‐ valor

2,75

z‐ valor
z‐valor

0,65
2,75

2,75
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.9. Educació.
Ja hem comentat anteriorment que l’educació és considerada una variable que influeix
positivament en la seguretat alimentària de les llars. Curiosament, el percentatge de persones
que no té cap estudi augmenta a mesura que augmenta la categoria de seguretat alimentària
(del 50% dels SFI, al 66,7% dels MFI ,fins al 75 % dels SFI ) . No obstant, l’anàlisi estadístic ens
revela que no hi ha diferències estadísticament significatives entre les tres categories.
Taula 6.12: Accés a Educació dels caps de família de les llars enquestades en relació amb la
categoría de seguretat alimentària.
Accés a Estudis
FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

Si

25

33,3

50

No

75

66,7

50

z ‐valor
z ‐valor
z ‐valor

0,28
5,86E‐01
7,91E‐01
7,91E‐01
Font: Elaboració pròpia
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5.2.2.10. Grup ètnic
Com he comentat a l’apartat d’història, en aquesta zona conviuen gujis i gedeos. Donats els
últims conflictes entre ells, podria ser que uns tinguessin més facilitat d’aconseguir la seguretat
alimentària. L’anàlisi estadístic ens revela que no hi ha diferencies estadísticament significatives
entre les proporcions d’aquests grups ètnics i les diferents categories de seguretat alimentària.
Taula 6.13 Grup ètnic dels caps de família de les llars enquestades en relació amb la categoría
de seguretat alimentària.
Grup ètnic

FS(n=4)

Gedeo
Guji

MFI (n=7)

SFI (N=7)

0

28,57

28,57

100

71,43

71,43

z‐valor

1,18

z‐valor

0

z‐valor

1,18

1,18
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.11. Religió
L’afinitat a una religió o una altre pot comportar beneficis o perjudicis segons l’ inscripció dels
individus. En aquesta zona d’estudi cohabiten protestants,ortodoxos, catòlics i musulmans.
L’anàlisi estadístic ens revela que no hi ha diferencies significatives entre les diferents
categories de seguretat alimentària.
Taula 6.14: Religió dels caps de família de les llars enquestades en relació amb la categoría de
seguretat alimentària.
Religió

FS(n=4)

MFI (n=7)

SFI (N=7)

Ortodox

25

14,29

57,14

Protestant

75

85,71

42,86

z‐valor

0,44

z‐valor
z‐valor

1,67
1,67

1,67
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.12. Beneficiari ajuda alimentària
En la zona de Guangua PA no es du a terme el PSNP, ja que aquesta no és una àrea classificada
com a “drough prone area”. No obstant , degut a que porten els tres últims anys en que les
pluges no són bones , han distribuït ajuda alimentària a través de la recent creada “Food
security office”. Aquest any passat van fer una crida al govern dient que necessitaven ajuda
alimentària d’urgència per 80.000 persones per tot el woreda Abaya. De les 18 persones
enquestades, 17 havien rebut ajuda alimentària tres vegades a l’any. En total 30 kg de blat, 4 kg
de soja o de mongetes, i 2 litres d’oli. Com podem veure a la taula següent, l’anàlisi estadístic
ens revela que no hi ha diferencies significatives. Per tant podem concloure que l’estat de
seguretat alimentària no és el determinant per rebre l’ajuda alimentària, i per tant la selecció
de beneficiaris no és fa en base als criteris perquè aquesta tingui un efecte útil i no perjudicial.
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En el moment de fer l’entrevista, un dels enquestats, Bekele Roba, va resultar ser el pagès més
ben considerat de tot el woreda, rebent un premi fins i tot de l’oficina d’agricultura del
worieda, ja que era considerat un model a seguir. Tot i que durant l’entrevista em va quedar
clar que era molt ric, li vaig preguntar si rebia l’ajuda alimentària. Em va dir que no, però que
havia sigut dels pocs que no l’havia agafat, i que no ho havia provat perquè era el més ric de
tots! però que li havien donat a casi tothom!!!
Taula 6.15: Accés a ajuda alimentària en relació amb la categoria de seguretat alimentària.
FS (N=4)

MFI (N=7)

SFI (N=7)

Beneficiari Ajuda alimentaria

%

%

%

SI

75

100

100

No

25

0

0

z‐ valor

1,39

z‐ valor
z‐valor

1,39

1,39
Font: Elaboració pròpia

5.2.2.13. Accés a institucions socials
El fet de pertànyer a qualsevol institució social permet ampliar els mecanismes per resistir a un
període de dificultats, com seria la falta d’accés o disponibilitats d’aliments en un període
determinat. Per tant s’espera que aquesta variable tingui un efecte positiu en la seguretat
alimentària. Les principals institucions d’interès a l’àrea d’estudi s’expliquen a l’apartat
Variables i hipòtesis.
Com podem observar a la taula següent, a mesura que disminueix la seguretat alimentària la
gent participa en menys institucions socials, ja que les persones que formen la categoria FS
participen en mes institucions socials que els MFI i aquests més que el SFI.
Taula 6.16: Número d’institucions socials que tenen accés als enquestats en relació amb la
categoria de seguretat alimentària.
I.S ( Institucions socials)
FS (n=4)
% persones que pertanyen a 0 I.S (Excepte
cooperativa)
0

MFI (n=7)

SFI (n=7)

0

28,57

% persones que pertanyen a 1 I.S

0

42,86

57,14

% persones que pertanyen a 2 I.S

25

28,57

14,29

% persones que pertanyen a 3 I.S

50

28,57

0

% persones que pertanyen a 4 I.S

0

0

0

% persones que pertanyen a + de 5 I.S

25

0

0

total

100
100
100
Font: Elaboració pròpia
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En el següent quadre podem veure quins percentatges de la població de cada categoria pertany
a les diferents institucions socials. Com hem comentat anteriorment, els FS participen en una
varietat més gran d’institucions.
Taula 6.17: % de llars enquestades que participen en els diferents tipus d’institucions socials en
relació amb la categoria de seguretat alimentària.
FS (N=4)

MFI (N=7) SFI (N=7)

% Persones que pertanyen a Eddir

100

100

71,43

% Persones que no pertanyen a RES (Excepte cooperativa)

0

0

28,57

% Persones que pertanyen EQUB

100

42,86

0

% Persones que pertanyen Religió

50

14,29

0

% Persones que pertanyen a altres (Gollo,maradaxa,…)
25
28,57
0
% Persones que han rebut diners al 2001 d'aquestes
institucions socials
25
42,86
0
Font: Elaboració pròpia
És interessant notar que l’últim any , el 42,86 % dels moderadament insegurs van rebre diners
per tal de fer front a les necessitats, en comparació amb el 25% dels FS i el 0% dels SFI. Sens
dubte participar en institucions socials influeix en la millora de la seguretat alimentària.
L’anàlisi estadístic ens revela que existeixen diferències notables o estadísticament significatives
entre les proporcions de persones que participen en l’Ekub i Religió entre els FS i els SFI, per
tant podem concloure que participar en alguna d’aquestes institucions influeix en la possibilitat
de ser FS.
Taula 6.18. Participació de les llars enquestades a l’institució social Ekub en relació a la
categoria de seguretat alimentària.
FS (N=4) MFI (N=7)
Participen en Ekub

%

%

%

100

43

0

z‐ valor

1,90

z‐ valor
z‐valor

SFI (N=7)

1,95
3,32

3,32
Font: Elaboració pròpia

Taula 6.19. Participació de les llars enquestades a la institució social Religió en relació a la
categoria de seguretat alimentària.
FS (N=4)
Participen en Religió
z‐ valor
z‐ valor
z‐valor

MFI (N=7)

SFI (N=7)

%

%

%

50

14

0

1,28
1,04
2,07
2,07
Font: Elaboració pròpia
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5.2.14. Despeses no relacionades amb l’alimentació
Aquesta variable ens indica les despeses no relacionades amb l’alimentació com el mobiliari per
la casa, medicaments, el manteniment de la casa, fertilitzants, aigua, taxes, roba, llenya, carbó.
La hipòtesi és que com més diners guanyin, més diners es gastaran en activitats no
relacionades amb l’alimentació. Els FS s’han gastat de mitjana 14986 birrs per llar, els MFI
1999,9 birrs i els SFI 2277,3 Birrs. Tot i que l’anàlisi estadístic ens revela que no hi ha
diferències significatives entre els que es gasten els FS, MFI I SFI, si que existeixen diferències
significatives entre els FS i les altres categories. Crec que aquesta variable en aquest cas, amaga
circumstàncies especials. Per exemple, el que es gasten els SFI ha sortit més elevat que els MFI.
Mirant cas per cas, ens trobem que dos de les 7 persones considerades insegures
alimentariàment han hagut de tornar‐se a fer la casa perquè la tenien molt malament, i s’han
gastat uns 3500 birrs cada un, a part de que també s’han gastat més diners en medicaments.
Passa el mateix amb els FS, dos dels quatre s’han construït una nova casa d’adobe i s’han
gastat 42.000 birrs un i l’altre 55.000 birrs. Per tant, aquestes dades crec que les hauríem de
prendre amb cautela.
Taula 6.20: Despeses no alimentàries de les llars enquestades en relació amb la categoria de
seguretat alimentària.
Despeses no alimentació
FS (N=4)
mitjana
desviació
F‐valor
p‐valor

MFI (N=7)

SFI (N=7)

14986,1

1999,9

2277,3

27426

1509,2

2844,9

1,34
2,91E‐01
Font: Elaboració pròpia

5.2.3. Principals conclusions anàlisi descriptiu Guangua
En la literatura relacionada sobre el cas del cafè, la majoria d’informes donen la impressió de
que els productors de cafè (coffe smallholders) són un grup homogeni d’agricultors ( i que es
veuen afectats de la mateixa manera en cas d'una crisis del cafè)( Petit,2004). Mentre que no
hi ha moltes dades sobre la diferenciació rural dels diferents grups de benestar, algunes
diferències d’interès les podem trobar en aquest anàlisi, tot i el petit número de mostres.
Les il∙lustracions que ens dona aquest treball clarament mostren que els agricultors de cafè
s’haurien de diferenciar de vàries maneres, com per exemple per categories de benestar . Per
exemple, es pot observar que pertànyer al grup dels segurs alimentàriament està determinat
primerament per l’àrea cultivable disponible per llar i el nombre de animals que tenen, i no
pas per la capacitat de producció de cafè. Els FS cultiven casi cinc vegades més terra que els SFI
i el doble de terra que els MFI, i els FS tenen deu vegades més animals que els MFI i els SFI. A
més, sense tenir en compte els ingressos directes de la venta de cafè, els FS tenen de mitjana
uns ingressos 10 vegades més grans que els dels MFI i 17 vegades els dels SFI ( 34.000 Birrs i
3715 i 1591 respectivament).
També he comentat anteriorment que les fonts dels ingressos també són molt diferents.
Mentre que pels FS i els MFI, la font principal d’ingrés és la venta de productes agrícoles i
ramaders (un 78% i un 49,5% respectivament), per a la categoria SFI la principal font
d’ingressos són els treballs diaris o temporals en activitats relacionades o no amb l’agricultura,
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Aquest tipus d’activitats han resultat ser de mitjana un 35% dels ingressos dels SFI. Aquests
treballs casuals van des de el treball en explotacions dels FS recollint males herbes o collint
cafè, fins al treball en fàbriques de processament de cafè durant la temporada de collita, a la
venta ambulant, venta de fusta, etc.
Finalment, les estratègies desplegades per aquests grups en cas de problemes també son
diferents. Els principals problemes associats a aquesta zona segons els enquestats són; falta de
pluja, gelades, malaltia del cafè coneguda com a CBD, malalties en animals i la fluctuació del
preu del cafè en el mercat internacional. En anys dolents, com el que havien tingut en el
moment de l’entrevista, les estratègies desplegades per les diferents categories també han
sigut diferents. Per a la categoria FS la venta de vaques ha sigut el mecanisme principal, mentre
que pels MFI i els SFI l’estratègia principal ha sigut incrementar les activitats fora de
l’agricultura, com recollir i vendre llenya, vendre mà d’obra diària, demanar diners als veïns, i
aprofitar les institucions socials com a mecanisme de cohesió social.
En resum, la diferenciació significa que els agricultors es veuen afectats de manera diferent i
implementen estratègies diferents en resposta a la caiguda dels ingressos del cafè, ja sigui
ocasionat per la disminució dels preus internacionals de cafè o altres factors. Evidentment, això
té repercussions en l’examen de les polítiques, de forma general concebudes per ser aplicades
a tots els agricultors de cafè, ja que prenen aquest sector com a homogeni. De fet, el pilar
fonamental de les polítiques del govern en el sector del cafè en els últims anys ha sigut
promocionar i augmentar la producció obviant la diversificació i altres consideracions que
millorarien les condicions dels agricultors locals, degut a que el cafè ha sigut i és una important
font de diners a través de taxes per al govern (love,2002) . Per exemple, a la zona d’estudi, el
100% dels enquestats diuen que han rebut en els útims anys instruccions de com manejar i
millorar la producció de cafè, tot i que la font d’ingressos majoritari dels MFI i SFI no depèn de
la producció de cafè, i en canvi no reben cap servei d’extensió sobre el cultiu de l'enset,
principal aliment consumit durant l’època de l’entrevista i en situacions de crisi alimentària.
Aquesta àrea, tot i patir recentment una crisi alimentària, es considera “ relatively wealthy” i el
que ingressen els MFI i els SFI en aquesta zona és superior al que ingressen les mateixes
categories en altres zones (com per exemple, Wukro , veure resultat anàlisi logit).
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6.Resultats del model logit
6.1 Elecció del model idoni
Per elegir el model de regressió, amb el propòsit d’utilitzar el que millor avaluï els determinants
de l'estat de seguretat alimentària, s’han provat diferents models logit utilitzant diferents
variables ( segons es consideri una zona o les dues ) a partir del programa Gretl.
En principi, és convenient definir la pertinència del model, per tant es necessita contrastar la
hipòtesi nul∙la H0: β 1 = β 2 =β 3 = β 4 = βn =0 per mitjà de l'estadístic de la raó de
verosimilitud (LR). Donada la hipòtesi nul∙la, l'estadístic LR segueix la distribució X2 amb graus
de llibertat igual al numero de variables explicatives. Si s’avalua la prova i aquesta compleix la
desigualtat següent:
Prob( LR < X2 α ‐0.05,gl ) = 1‐X
Llavors no es pot rebutjar la hipòtesis nul∙la , i en conseqüència, el model no es recomanable
per explicar el fenomen que s’analitza.(Aquí LR és l’estadístic màxima verosimilitud; X2 és la
distribució ji‐quadrada, 1‐ α el coeficient de confiança: gl els graus de llibertat , els quals són
iguals al número de regressores).
Realitzada les regressions lògit X2α = 0.05 amb 6 graus de llibertat, l’ estadístic LR és de
78,3355 en el model lògit, pel qual es rebutja la hipòtesis nul∙la i s’accepta l’alternativa.
En conseqüència el model es recomanable per explicar l’estat de seguretat alimentària .
A continuació s’han analitzat els valors de varis estadístics o criteris que calcula el gretl per
seleccionar un dels varis models.
‐ Coeficient de determinació corregit de McFadden. Conforme a aquest criteri el millor
model és aquell que presenti el major coeficient de determinació (R2) ajustat.
‐ La Suma de Quadrats Residuals (SCR). El qual suggereix que el millor model serà el que
tingui un valor més petit d’aquest estadístic.
‐ El criteri d’informació d'Akaike. Estableix que quan mes baix és el seu valor, millor és el
model.
‐ Criteri de Schwartz. Postula que quan menor és el valor d’aquest criteri, millor serà el
model
‐ Criteri de Hannan‐Quinn. Estableix igualment que quan més petit sigui el valor d’aquest
criteri,més adequat serà el model.
‐ Estadístic de màxima verosimilitud. El valor experimental obtingut i el teòric d’aquest
estadístic permet contrastar la hipòtesis nul∙la de no significació conjunta dels
coeficients de les variables explicatives del model.
Els resultats de l’estimació d’aquests estadístics, sense excepció , suggereixen que el model lògit
escollit té un major grau d’eficiència per explicar el fenomen utilitzat, en tant que el coeficient
de determinació de McFaden, el criteri d’informació d'Akaike, i els criteris de Schwartz i
Hannan‐Quinn, així com l’estadístic de màxima versosimilitud (LR), registren valors més
favorables, comparats amb altres resultats del model lògit (veure taula 7.1). Per aquestes raons,
considerem que el model assenyalat reflexa amb millor precisió les variables que influeixen en
l’estat de seguretat alimentària de la regió de Wukro i Guangua conjuntament.
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Taula 7.1 : Criteris per definir el millor model de regressió
Wukro i Guangua
Criteris

Prova 1

Prova 1

Prova 2

Prova 2

R2 de McFadden

0,68984

0,682326

0,676826

0,654119

R2 corregit

0,506135

0,532022

0,493121

0,537216

Criteri d'informació de Akaike

59,1439

56,04374

60,70237

55,42168

Criteri de Schwartz

86,3946

78,33977

87,95308

71,84274

Criteri de Hannan‐Quinn

70,12252

65,02625

71,681

62,96706

x = graus de llibertat

10

8

10

6

Estadístic LR ( x graus llibertat)

82,6132

81,7134

81,0548

78,3355

Probabilitat del model

[0,0000]

[0,0000]

[0,0000]

[0,0000]

log verosimilitud

‐18,57195

‐19,02187

‐19,35119
‐20,71084
Font: Elaboració pròpia

Taula 7.1.1. Variables considerades i unitats de mesura en el model logit elegit

Codi variable

Tipus variable

Definició variable i unitat de mesura

segbin

Dummy

0 si és segur alimentariament (FS) ; 1 si és insegur
alimentariament (FI)

lloc

Dummy

0 si és Wukro; 1 si és Guangua

tlu

continua

Possessió d'animals en Tropical Livestock unit

land

continua

Terra cultivada en ha

family

continua

Tamany familiar en Adult equivalent

credit

dummy

0 si agafa crèdit ; 1 si no n'agafa

instit

dummy

0 si pertany a menys de dos institucions socials ; 1 si
pertany a mès pertany a de dos

adob

continua

Despeses en fertilitzants en birrs

IngrésOff

continua

Diners ingressats per activitats que no relacionades amb
l'agricultura en birrs

IngrésAgr

continua

Diners ingressats per l'agricultura i la ramaderia en birrs

IngrésVeinsPSNP continua

Ingressos en activitats com el PSNP, veins, institucions
socials en birrs
Font: Elaboració pròpia
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6.2 Resultats del model lògit zona 1 i 2 ( 88 observacions).
La majoria de variables mesurades han estat considerades en el model lògit, no obstant,
degut a que no totes les variables presentaven una significança estadística important , s’ha
reduït el número de variables significatives a 10 (veure taula 7.1.1).El model resultant mostra
que el model de regressió logístic ha predit correctament 77 dels 88 casos, és a dir el 87,5% de
les llars. De les 10 variables mesurades, 6 han estat trobades com a significatives per el model
lògit binari.
Aquestes variables que presentaven una significança important són : lloc ( Wukro o Guangua),
el TLU , ingressos activitats agricultura, ingressos activitats no relacionades amb l’agricultura, el
tamany familiar i l’adob
Els resultats de la regressió per el mètode lògit binari,és el següent:
Zi = 4,75779 ‐0,000679 XI ‐ 0,0003202 X2 ‐2,6967 X3 ‐0,00712 X4 ‐0,975354 X5 + 0,446682 X6
Taula 7.2: Paràmetres estimats en la regressió logística
Constant Ingresoff (XI)
Coeficients 4,75779 ‐0,00067933
Estadístic T 3,653
‐2,891

IngresAgr (X2)
‐0,000320181
‐1,662

Lloc (X3) Adob (X4)
TLU (X5)
‐2,69655 ‐0,00712424 ‐0,975354
‐1,804
‐2,73
‐2,437
Font: Elaboració pròpia

Family (X6)
0,446682
1,943

En aquest tipus de models, els signes dels coeficients estimats per a les variables explicatives,
permeten detectar la relació entre aquesta variable i la variable dependent, però no
proporcionen un reflex directe dels efectes marginals associats a aquesta relació.
Per un altre part, els valors del estadístics Z, donen una idea de la significança individual dels
coeficients del model lògit estimat. Per tenir una idea més precisa sobre les característiques
generals dels models lògit, s’avalua en aquest exemple següent Yi amb les mitjanes de les
variables X per a cada categoria de seguretat alimentària (veure taula 7.3), per saber si és
negatiu o positiu ( recordem que la variable dependent (estat de seguretat alimentària) prenia
valors 0 si era Segur i , 1 si era insegur)
Taula 7.3: Càlcul probabilitat de les diferents categories de seguretat alimentària.
Ingresoff
Bi

IngresAgr

Lloc

adob

TLU

Family

‐0,000679

‐0,000320

‐2,696550

‐0,007124

‐0,975354

0,446682

3887,0

8879,1

0,1

573,0

5,5

5,1

Xmitjana MFI

768,4

2375,2

0,2

169,0

2,4

5,4

Xmitjana SFI

725,8

420,6

0,5

0,0

0,8

5,1

Xmitjana FS

Φi FS

0,000285058754662842 (Aprop 0)

Φi MFI

0,862540123

Φi SFI

0,985213849135106 (aprop 1)

Φi PT

0,099531458
Font: Elaboració pròpia
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El resultat negatiu de la pendent parcial estimada, significa que quan el valor de les regressores
disminueix, augmenten les possibilitats de que la regressada sigui igual a 0, lo qual és un indici
de que els resultats obtinguts són d’interès per explicar el fenomen analitzat.
A la següents taules podem veure l’efecte marginal de cada variable, és a dir, el canvi en el lògit
estimat corresponent a una unitat de canvi de valor de la regressada, mentre es mantenen
constant les altres variables. ( veure la formula 4 per veure com s’ha calculat)
Taula 7.3.1 Efectes parcials de les variables en les mitjanes de la població total
Ingresoff

IngresAgr

adob

TLU

efecte pendent

‐6,088E‐05

‐2,869E‐05

‐0,241678

efecte( %)

‐0,006088

‐0,002869

‐24,167814

Family
‐0,000638

‐6,088E‐05

‐0,063850
‐0,006088
Font: Elaboració pròpia

Taula 7.4: Efectes parcials de les variables en la categoria FS
Ingresoff

IngresAgr

adob

TLU

efecte pendent

‐1,9E‐07

‐9,1E‐08

‐2,0E‐06

efecte(%)

‐1,9E‐05

‐9,1E‐06

‐2,0E‐04

Family
‐2,8E‐04

1,3E‐04

‐2,8E‐02
1,3E‐02
Font: Elaboració pròpia

Taula 7.5: Efectes parcials de les variables en la categoria MFI
Ingresoff
efecte penent
efecte(%)

IngresAgr

adob

TLU

0,000

0,000

‐0,001

‐0,008

‐0,004

‐0,084

Family
‐0,116

0,053

‐11,564
5,296
Font: Elaboració pròpia

Taula 7.6: Efectes parcials de les variables en la categoria SFI
Ingresoff
efecte penent
efecte(%)

IngresAgr

0,000

0,000

‐0,003

‐0,002

adob

TLU
0,000

Family
‐0,046

‐0,034
‐4,591
Font: Elaboració pròpia

0,021
2,102
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Taula 7.7: Probabilitat de les diferents categories de seguretat alimentaria segons la variable
Lloc
lloc
X3=0

X3=1

Φi FS

0,000381503

2,57368E‐05

Φi MFI

0,911596226

0,410168825

Φi SFI

0,996498849

0,950480739

Φi PT

0,187396172 0,015313798
Font: Elaboració pròpia

Ingrés d’ activitats no relacionades amb l’agricultura (Ingresoff)
D’acord a les taules anteriors, i mantenint les altres variables constants, l’ingrés d’activitats no
relacionades amb l’agricultura esta positivament i significativament relacionat amb la
probabilitat de una llar de ser segura alimentariament (taula 7.2). D’acord a la taula 7.5 i 7.6 ,
l’efecte marginal estimat corresponent a una unitat de canvi en l’ingres d’activitats no
relacionades amb l’agricultura, computat segons les mitjanes dels ingressos d’aquestes
activitats en la categoria MFI i SFI és de ‐0,008 i ‐0,003 respectivament. Això vol dir que la
probabilitat de ser segur alimentariament augmenta en aquests valors per un birr d’increment
en els ingressos. Si s’augmentés l’ingrés a 200 birrs (10,7 euros) suposaria un increment de la
seguretat alimentària en un 1,6% per als MFI i de un 0,64 % per a la categoria SFI.
Tamany Familiar
D’acord a la taula 7.2, el tamany familiar té un efecte negatiu i significatiu en la probabilitat de
ser segur alimentariament. La taula 7.3 mostra que la probabilitat de ser segur
alimentariament, calculat per la mitjana familiar dels MFI i dels SFI, disminueix quan
incrementa el tamany familiar. Cada membre addicional de la llar disminueix la probabilitat de
ser segur alimentariament en un 5,3 % i un 2,1 % per a la categoria MFI i SFI respectivament
(veure taula 7.5 i 7.6).
Ingrés agricultura i ramaderia
L’ingrés de l’agricultura i ramaderia és una altre variable que està positivament i
significativament relacionat amb la probabilitat de una llar de ser segura alimentariament.
(taula 7.2). D’acord a la taula 7.5 i 7.6, l’efecte marginal estimat corresponent a una unitat de
canvi en l’ingrés d’activitats no relacionades amb l’agricultura, computat segons les mitjanes
dels ingressos d’aquestes activitats en la categoria MFI i SFI és de
‐0,0004 i ‐0,0002
respectivament. Això vol dir que la probabilitat de ser segur alimentariament augmenta en
aquests valors per un birr d’increment en els ingressos. Si s’augmentés l’ingrés a 200 birrs (10,7
euros) suposaria un increment de la seguretat alimentària en un 0,76% per als MFI i de un 0,3
% per a la categoria SFI.
Adob
L’ús d’adob és un altre factor que s’ha trobat que té un impacte significatiu en la seguretat
alimentària de les llars. S’ha trobat una relació positiva i significativa entre els que gasten més
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diners en fertilitzant i la probabilitat de la llar de ser segura alimentariament (taula 7.2).D’acord
a la taula 7.4 i 7.5 , si s’incrementa en un birr les despeses en fertilitzants la probabilitat de ser
segur alimentariament augmentarà 0,084 per a la categoria MFI i un 0,034 per a la categoria
SFI. Si s’augmentés la despesa en 100 birrs, suposaria un increment de la seguretat alimentària
de un 8,4% i un 3,3% per a la categoria MFI i SFI respectivament.
TLU
La possessió d’animals convertit en TLU és la variable que sembla que tingui un efecte més
positiu i significatiu en la probabilitat de que les llars siguin segures alimentariament. D’acord a
la taula 7.4 i 7.5 , un increment de un TLU en els MFI suposaria un increment de la seguretat
alimentària en un 11,5%, i per a la categoria SFI un 4,6%.
Lloc
La zona geogràfica de la població , Wukro o Abaya, ha sortit que és altament influent en l’estat
de seguretat alimentaria de la població. El woreda Wukro revela una relació negativa amb
l’estat de seguretat alimentària. Al ser una variable discreta, l’efecte marginal es calcula per a
Z( X3=0) (Wukro) i per a Z (X3=1)(Guangua). D’acord a la taula 7.7, per totes les categories de
seguretat alimentària ser del woreda Abaya incrementa la probabilitat de ser segur
alimentariament .
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7.Conclusions
Com s’ha pogut observar a través de les referències del treball, els estudis sobre la pobresa i la
inseguretat alimentària a Etiòpia s’han multiplicat molt en els últims 20 anys . El BM i varis
organismes donants es van embarcar en un procés de finançament d’enquestes de població
dissenyades per recollir dades precises sobre el consum familiar, com l’enquesta d’aquest
treball.
Al llarg dels anys 90 es van realitzar moltes enquestes d’aquest tipus i la base de dades
resultant analitzades per una multitud de economistes i estadístics, generalment preocupats
per tres qüestions: Estimació dels nivells i de la severitat de la pobres en cada país, creació de
perfils nacionals de pobresa, en els que es presentaven les característiques principals pobre ‐no
pobre, i s’analitzaven els determinants de l’ incidència, i anàlisi de les tendències, comparant
resultats successius.
Com que hi ha un marge de 5 o 6 anys de temps entre enquesta i enquesta, ara ja hi ha varis
països que tenen mes de dos enquestes de població centrades en l’estimació del consum, del
nivell de pobresa i els seus determinants. Etiòpia ja en té tres.
Des de llavors s’ha obert una discussió sobre dades i idees, entre els que volien mostrar que la
pobresa no estava augmentant, o els detractors de les reformes, que diuen que si que
augmenta ( veure Devereux i Sharp,2003 i Dercon i Hoddinott, 2005). Així les discussions
metodològiques es centren moltes vegades en aspectes quantitatius, com els nivells concrets
d’inseguretat alimentària ( si afecta a un 40 o a un 60 de la població) o les tendències ( si l’
incidència de la pobresa va augmentar o disminuir), quan molt estudis han demostrat
l’invalidesa de comparar estudis intertemporals d’aquest tipus (Oya,2007 ; Devereux i
Sharp;2003). D’aquesta literatura, la qual ha sigut referència d’aquest treball, s’han tret varies
idees que han sigut molt influents a l’hora de definir les prioritats en termes de polítiques per
reduir la pobresa, com les que hi ha en els PRSP (Poverty Reduction Stategy Papers), que com
hem comentat, han sigut elaborats a partir de l’iniciativa HIPC (països pobres i fortament
endeutats) de la disminució del deute.
No obstant, a partir de l’experiència de camp i l’intent en aquest treball de seguir aquests
models i comprovar la seva validesa en el terreny, es pot posar en dubte la seva validesa a
partir de varis problemes metodològics, empírics i analítics. La constant rèplica de mètodes i
enquestes s’ha associat també a una constant repetició de llocs comuns (varis enquestats
comentaven que ja se’ls i havia fet una entrevista semblant en altres ocasions a la zona de
wukro), o visions comunament acceptades sobre la naturalesa de la pobresa a Àfrica, la seva
magnitud, i la seva relació amb altres variables del desenvolupament. A continuació donaré
alguns exemples de interpretacions o mites que esbiaixen excessivament l’anàlisi de les
característiques i els determinants de l’ inseguretat alimentària i la pobresa.
Com hem pogut comprovar al llarg del treball, segons un bon número d’estudis i articles
periodístics la majoria de la població viu en un estat de pobresa absoluta i d’inseguretat
alimentària. El mapa 4 següent, en que ens presenta al woreda Wukro i Abaya patint de una
severa inseguretat alimentària durant el mes de Setembre del 2009 (quan jo estava a la zona)
no correspon a la realitat. Aquest estudi a menor escala mostra que , a pesar de la clara imatge
de pobresa generalitzada que es desprèn de les mostres de les diferents llars, existeixen nivells
de diferenciació molt significatius que impliquen una heterogeneïtat important dintre del grup
de pobres.
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Mapa 4: Condicions estimades de l’estat de seguretat alimentària a Etiòpia. Septembre 2009

1

Zonas d’estudi
1 Wukro
2 Abaya

2

Font: Ethiopia food security update. September 2009. USAID and WFP
Aquestes imatges de pobresa uniforme i generalitzada deriven de la dependència de uns pocs
indicadors i la confiança en el consum per càpita com a mesura de benestar preferida. No
obstant hi ha una multitud de problemes associats a la recollida de dades sobre consum de les
llars i les extrapolacions realitzades per estimar l’estat de seguretat alimentària i es pot posar
en dubte la capacitat actual d’aquesta metodologia per determinar l’estat d’inseguretat
alimentaria real d’una zona. L’indicador per mesurar la seguretat alimentària a partir de les
kilocalories ingerides a partir de la memòria de l’entrevistat presenta varis problemes:
a)Normalment les enquestes es fan a un sol membre de la família, al cap de família, que sol
ser un home, quan l’encarregada de la preparació dels aliments és la dona. b)Es considera la
llars segura o insegura alimentariament, sense tenir en compte les diferents pautes de consum
dintre de la família. c)Al preguntar a un sol membre es sol ometre els aliments ingerits en altres
llars per altres membres de la família, i a més a més, com mes membres té la família es sol
subestimar el consum d’aliments d’aquests, donat que l’entrevistat pot tenir una informació
mes imprecisa quantes mes persones hi hagi a la llar (Oya,2007)
A més, la composició de les famílies africanes varia molt, així com les seves definicions. Les
enquestes segueixen pautes internacionals, i sovint no s’adapten a les realitats, i això afecta
particularment a la concepció d’agregat familiar o llar (household). Amb freqüència s’utilitza
una definició de família nuclear, basada en una unitat conjugal i els familiars residents en el
mateix espai o que comparteixen cuina. He tingut que ometre quatre entrevistes per no poder
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adaptar la seva situació al model de l’entrevista. Una d’aquestes llars, la seva realitat
d’organització social com a unitat de producció i consum era en el funcionament de quatre llars
conjuntes. Tot i que el tamany familiar m’ha sortit una variable signficativa considerant totes
les entrevistes conjuntes ( en el model logit, no en la anàlisi descriptiu), aquesta no fa distinció
entre les dos zones. A Guangua, tot i les poques observacions quantitatives de les 4 llars
considerades segures alimentàriament , 7 membres no formaven part “ directament de la
família”, però havien anat a viure amb ells per la seva millor situació econòmica. Això
coincideix amb bona part de la literatura antropològica sobre comunitats africanes, i és que en
moltes zones africanes és molt comú que la riquesa vagi associada a un major tamany de la
família, mentre que les famílies mes pobres solen ser de menor tamany .
Un altre factor que pot ometre ingressos importants és que les enquestes no estan
dissenyades per captar la multiplicitat d’activitats i treballs que caracteritza a la majoria de la
població. Reardon (1997) parla de l’importància de la diversificació i multiplicitat d’activitats i
les ambigüitats a la hora de definir el estatus de moltes d’aquestes ocupacions. Això implica
que en realitat no esta clar si es recullen dades sobre l’activitat que més ingressos genera al
any o simplement sobre l’activitat que elegeix l’entrevistat per presentar‐se a l’entrevistador
(Reardon,1997).A més , la dependència de una i o una altre forma de treball sol dependre de
les circumstàncies especifiques del moment, i /o solen ser estacionals i irregulars, i que tot i
que són importants com a font d’ingressos no es capten amb enquestes realitzades amb temps
limitat, que es com es duen a terme la majoria de vegades . Una de les conseqüències, és la
invisibilitat de les activitats assalariades, i per tant no ajuden a entendre les estructures
productives i de treball
De fet, la constatació del desacord en una multitud d’agències en la determinació de població
que pateix inseguretat alimentària, és una demostració de l’incapacitat actual per determinar
el número de gent necessitada. De fet, al no tenir en compte que la inseguretat alimentària sol
ser el resultat d’un producte polític i social, la seva medició es pensa que és objectiva.
Eten(2005) explica a partir de una experiència de dos anys a Etiòpia una multitud de factors
que expliquen la falta de realitat en la política de les xifres a Etiòpia sobre la població insegura
alimentariament i l’ajuda alimentària, remarcant que les xifres es corresponen més a
interessos polítics que no pas per la gent necessitada. No comprendre aquestes dinàmiques,
molt diferents que les sequeres, dona lloc a que les politiques no pugi aturar aquestes
situacions,i fins i tot, les empitjori en convertir‐se en part de la dinàmica del conflicte. En
aquestes circumstancies és difícil acceptar que les solucions que es donen actualment per
aconseguir la seguretat alimentaria puguin limitar‐se a assumptes tècnics com la distribució
d’ajuda alimentària (que com ha sortit en aquest estudi, moltes vegades no va a la població
necessitada) o altres visions assistencialistes que eliminen del anàlisis i dels mecanismes de
d’inseguretat alimentària, la qüestió política i les relacions asimètriques dintre del Estat Etíop i
entre estats.
A més,com hem comentat, la majoria d’estudis, com el meu, es basen mes en determinar l’
intensitat i magnitud de l’ inseguretat alimentària,i hi ha molt poca literatura sobra la dinàmica
de la pobresa i inseguretat alimentària , és a dir, els patró d’entrada i sortida del estatus de
insegur alimentariament i la seva correlació amb canvis econòmics socials a curt i mitja plaç. En
el meu estudi, un 42 % de les llars totals és de la categoria FS , un 43,2% de les llars han estat
classificades com a moderadament insegures, i un 16,8 % severament insegures. Les
moderadament insegures estarien al voltant de la línia de la pobresa (Churning) que diu
Hodinoot. Són famílies que viuen amb un consum prop de la línia de la pobresa i que poden
veure’s afectades per “shocks” temporals (positius o negatius) que incideixen directament en el
seu nivell de consum a curt plaç i els fa canviar automàticament d’estatus ( Hoddinott,2006). Es
diu molt d’aquestes llars que es troben en un estat de pobresa transitòria. En realitat això
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indica lo problemàtic que és definir un umbral que sigui analíticament útil i no arbitrari (Carles
Oya en Hanmer,1999), especialment en contextos on la pobresa resultant és generalitzada.
Així doncs, potser seria convenient establir almenys diferents umbrals alternatius, que
permetin agrupar a les famílies en categories mes homogènies que la de FS I FI ja que dintre
d’aquests grups coexisteixen grups socials bastant diferenciats, a pesar de que a tots se’ls
classifiqui d’ insegurs alimentariament, entre els que es poden distingir; persones que estan al
límit de l’ inanició; pobres que estan sota constant amenaça de passar gana, però la seva
situació fluctua durant l’any; pobres d’una classe mitja‐pobre els quals el seu consum es veu
afectat per shochs temporals que els fan viure per sota de la línia de la pobresa en certes
ocasions ; pobres que depenen dels dies de treball que troben, o de la migració temporal;
pobres que depenen de la seva producció agrícola i de treballs addicionals precaris per
sobreviure; pobres que viuen de petits negocis ( comerç, artesania,transport); pobres amb
antecedents de generacions anteriors patint sempre de nivells d’inseguretat alimentària;
pobres que resulten de desastres familiars (morts, VIH, fragmentació). La llista es podria
estendre, demostrant que les politiques de reducció de la pobresa que es centren
exclusivament en la reducció de la pobresa absoluta o la disminució de la inseguretat
alimentària a partir de la transferència d’ajuda alimentària, simplifiquen en excés un problema
molt serio i complex, que precisa de metodologies i enfocaments més pertinents per captar la
diversitat existent entre els insegurs alimentariament, doncs les característiques i
circumstàncies de grups socials diferenciats tenen implicacions de politiques econòmiques i
socials també diferenciades.
Precisament aquesta invisibilitat, és la que perpetua l’ idea de que la majoria de pobres habiten
en les zones rurals i viu de l’agricultura de subsistència. S’ha creat un consens a partir del BM,
USAID, etc.. en que els pobres són fonamentalment petits agricultors (explotacions familiars) i
que el mecanisme mes efectiu per reduir la pobresa és l’augment de la productivitat d’aquests
agricultors . No obstant, hi ha molts estudis que no corroboren aquesta visió (Devereux,2003).
Precisament a partir de estudis a nivell micro com aquest es desprenen dos idees alternatives
al consens:
Primer, no tots els pobres són simplement agricultors de subsistència que precisen augmentar
la productivitat de les seves explotacions. Precisament una part relativament nombrosa dels
anomenats agricultors a petita escala en realitat treballen en unitats agrícoles pràcticament
inviables (sobretot a Wukro),i els seus membres es veuen obligats a vendre la seva força
laboral de manera temporal i esporàdica a canvi de diners o directament d’aliments, sobretot a
través del PSNP. ( veure gràfic 1 i 2 annex 3 )
Segon, dintre dels insegurs alimentariament, els més vulnerables tenen una clara dependència
del menjar comprat en el mercat, i de les ajudes i diners (o pagaments en espècie) de una
multitud de activitats, freqüentment assalariades i causals, que varien d’un dia a l’altre, i d’un
any a un altre. L’intercanvi, les donacions i el mercat estan presents en la quotidianitat de la
majoria d’enquestats i, el que es coneix com economia informal avarca molts més sectors que
l’economia i esta molt vinculada a les relacions socials en las que participa. Les diverses
associacions que ens trobem a les dues zones d’estudi milloren la forma en que les llars
aprofiten les oportunitats econòmiques, i a nivells baixos d’ingressos són la diferència entre la
supervivència i la pauperització.
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Annexos
Annex 1: Acrònims i abreviacions
ADLI

Agricultural Development Led Industrialization

AE

Adult equivalent

CIDA

Canadian International Development Agency

CSA

Central Statistical Authority

CCD

Centers for Disease Control and Prevention

EPLF

Eritrea Liberation Front

EPRDF

Ethiopian Peoples Revolutionary Democatic Front

FAD

Food Availability Decline

FAO

Food and Agricultural Organization

FDRE

Federal Democratic Republic of Ethiopia

FS

Food Secure

HIPCC

Heavily Indebted Poor Countries

Ha

Hectarea

I.S

Institucion Socials

Kcal

Kilo caloría

MFI

Moderatly Food Insecure

NCFSE

New Coalition for Food Security in Ethiopia

PA

Peasant Association

PSNP

Productive Safety Net Program

PASDEP

Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty

SFI

Severely Food Insecure

SNNPR

Southern Nations Nationalities and Peoples Region

USAID

United States Aid for International Development

WFP

World Food Program
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Annex 4. Principals activitats agrícoles a les zones d’estudi
Gràfic 1: Principals activitats agrícoles a Wukro woreda

Període d’inseguretat alimentària

Collita del Meher: Teff, blat,
hanfets

Plujes Meher

Llaurar

Plantar blat,
hanfets i
civada

Treure males herbes

“Treball per menjar” ( PSNP)

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 2: Principals activitats agrícoles a Abaya woreda

Període d’inseguretat alimentària

Llaurar per
plantar blat de
moro i enset

Collita de civada, blat
de moro, mongetes

Plantar enset i
blat de moro, i
treure males
herbes cafè

Plantar
cafè,
gesho i
eucalip
tus

Treure males
herbes cafè,
gesho i enset

Collita del cafè
Plantar
cafè.
Treure
males
herbes
enset i
cafè

Plantar
civada.
Treure
males
herbes
blat de
moro

Plan‐
tar
civa‐
da

Collita del enset
Font:Elaboració pròpia
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Annex 5: Determinació del estat de seguretat alimentària
5.1 Exemple determinació seguretat alimentària a partir de kcal ingerides
Taula 9.1 i 9.2: Llista d’aliments consumits a la llar del Jilo Jedecha al mes de setembre i a la
setmana anterior a l’entrevista.
Llista aliments consumits MES Setembre
tipus
grams ingerits
siga
koxo
150000
cabbage
18750
banana
3000
pepper
1000
onion
2500
garlic
1400
haricot bean
4000
maiz
30000
avocado
2250
mango
1400
wheat
10000
Milk
90000
oil
2000

Llista aliments consumits última setmana
tipus

grams ingerits

siga

500

koxo

30000

cabbage

18750

tomato

2500

pepper

1000

onion

625

garlic

1428

haricot bean

5000

maiz

5000

Teff ingera

5220

Ater shiro

2000

wheat

10000

dabo

2000

oil

500

Font: Elaboració pròpia
Font: Elaboració pròpia

Taula 9.3: Càlcul kcal ingerides per dia a la llar del Jilo Jedecha al mes de Setembre
Kcal
grams total kcal ingerides total kcal
/100
ingerits UN MES
ingerides x dia
Aliment tipus aliment
grams
teff
367
0
0
white teff
332
0
0
mixed teff
0
0
red teff
0
0
1 teff (injera)
0
0
market and homemade samples
136
0
0
0
0
2 barley
whole‐grain
dried
gabs (barley flour from ethiopia)
barley ingera

337
334
361
164

3 maize (zea mays)

360

15000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

54000

1741,935484
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maize,ingera

159

maize,porridge with salt

123

4 linseed
seed,dried
cake,made in ethiopia
Press‐cake

498
524
361

5 sunflower seeds

486

6 cabbage
varietat 1
varietat 2
varietat 3
7 chickpea
wole seeds
ground seeds
boiled, roasted seeds
chickpea+ salt.Roasted( shimbra kolo)
chickpea flour+chili+sunflower
extact,salt. Sauce (shiro wat)
8 adenguare
white, whole dried
black,wole dried
9 false banana
stem pith:
grey (kocho)
white (bolla)
flour(karta)
enset prepared
aradisame
furfurame

10 taro
raw
cooked,favored with chard and garlic
cooked,favored with tomato juice
boiled
11 Abish.see fenugreek

13
25
26

12500

8750
10000

357
357
365
327
84

337

171 150000
225
195

222
175

102
87
115
336

0

0

15375
0
0
0
0
0
0
0
0

495,9677419
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1137,5
2500
0
0
0
0
0
0
0

0
36,69354839
80,64516129
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
256500
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
8274,193548
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Fenurgreek. Abish

35

0

0

fenugreek. Powder (Abish)
12 carrot

360
40

13 garlic
raw

131

0
0
0
0
1834
0
0
0
1025
0
0
0
0
0
0
9175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3622,5
0
400
0
0
0
0

0
0
0
0
59,16129032
0
0
0
33,06451613
0
0
0
0
0
0
305,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116,8548387
0
12,90322581
0
0
0
0

14 tomato

20

15 cebolla (allium cepa) cruda

41

16 yam (Discorea)
yam,boiled
17 sweet potato (Ipomoea batatas)
sweet potato,boiled
18 wheat
wheat (90%),roasted." kollo"
wheat breads
meal or flour from wheat
macarroni/ spageti
dried
cooked
wheat porridge (gaat)
wheat.Bread (ambasha)
wheat,ingera

379
154
119
229
162

19 millet

370

1400

2500

70
113
90
130
367
260
355

2500

20
sorgum
sorgum,ingera

351
150

21 Potato
boiled sense pell i amb sal
fregides

86
156

22 Avocado

161

2250

23 berbere

40

1000

24 pumkin

10

25 lechuga

13
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26 orange

50

0
0
0

27 peanut, groundnut

69

0

0

0
2550
0
0
0
0
0
0
0
840
0
0
0
0
0

0
82,25806452
0
0
0
0
0
0
0
27,09677419
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
71100
0
17680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2293,548387
0
570,3225806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28 platano

85

3000

29 beles
30 piña

50

31 papaya

14

mango

60

32 guava, fresh fruit

38

33 field peas

80

ckick peas ,mature seed,cooked,no
34 salt

160

35 millet

328

36 alubia, frijol, ATER,AYNE ATER .CRUDO

332

37 leche entera azucarada

1400

79

90000

38 oil, cooking

884

2000

39 butter, salted

717

40 cerveza

38,87

41 cheese,cottage

165

42 coffe, instant,prepared with water

2,25

43 egg,whole,cooked,fired

200

44 honey

305

45 rice,white,parboiled,enreiched,cooked

114

89

0
0
0
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46 goat meat

131

47 sugar

401

48 salt

0

49 lentil soup

92

50 beverage ( las lasa)

42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51 carne cordero

315

52 carne vacuna, gorda

275

53 pollo con piel
chicken+butter+green
pepper+garlic+ginger+salted.Roasted

170
167

0
0

0
0

wheat (75%) + Chick pea
54 (25%),roasted. KOLO

367

0
0

0
0

lentil+butter+shallot+chilli+salt. Sauce
55 (shiro wat)

86

0
0

0
0

Ater shiro. Pea
56 flour+shallot+chilli+oil+spices

53

0
0

0
0

wheet (75)+ maize (25),bread

178

17800

574,1935484

kcal / dia
INGERIDES tota
familia
Kcal / persona /dia
(orientatiu)

14704,671

10000

1838,085

Taula 9.4: Càlcul kcal ingerides per dia a la llar del Jilo Jedecha última setmana abans
entrevista
total kcal
Kcal /100 grams ingerides una total kcal
Aliment tipus aliment
grams
inerits setmana
ingerides x dia
teff
367
0
0
white teff
332
0
0
mixed teff
0
0
red teff
0
0
1 teff (injera)
0
0
market and homemade samples
136
5220
7099,2
1014,171429
0
0
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2 barley
whole‐grain
dried
gabs (barley flour from ethiopia)
barley ingera

337
334
361
164

3 maize (zea mays)

360

2500

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

9000

1285,714286

maize,ingera

159

0

0

maize,steamed

154

0

0

maize,porridge with ("merka".Gudji

123

3075
0
0
0
0
0
0
0
0

439,2857143
0
0
0
0
0
0
0
0

0
227,5
437,5
0
0
0
0
0
0
0

0
32,5
62,5
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
51300
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7328,571429
0
0
0
0
0
0
0

4 linseed
seed,dried
cake,made in ethiopia
Press‐cake

498
524
361

5 sunflower seeds

486

6 cabbage
varietat 1
varietat 2
varietat 3
7 chickpea
wole seeds
ground seeds
boiled, roasted seeds
chickpea+ salt.Roasted( shimbra kolo)
chickpea flour+chili+sunflower
extact,salt. Sauce (shiro wat)
8 adenguare
white, whole dried
black,wole dried
9 false banana
stem pith:
grey (kocho)
white (bolla)
flour(karta)
enset prepared
aradisame
furfurame
amicho

13
25
26

2500

1750
1750

357
357
365
327
84

337

171
225
195

222
175
131

30000
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workiita (guji and gedeo).baked

188

10 taro
raw
cooked,favored with chard and garlic
cooked,favored with tomato juice
boiled
11 Abish.see fenugreek
Fenurgreek. Abish

115
336
35

fenugreek. Powder (Abish)
12 carrot

360
40

13 garlic
raw

131

102
87

1420

14 tomato

20

2500

15 cebolla (allium cepa) cruda

41

625

16 yam (Discorea)
yam,boiled
17 sweet potato (Ipomoea batatas)
sweet potato,boiled
18 wheat
wheat (90%) , roasted
wheat breads
meal or flour from wheat
macarroni/ spageti
dried
cooked
wheat porridge (gaat)
wheat.Bread (ambasha)
wheat,ingera

70
113
90
130

379
154
119
229
162

19 millet

370

367
260
355

20
sorgum
sorgum,ingera
21 Potato
boiled sense pell i amb sal
fregides

351
150

86
156

2500
2500

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
500
0
256,25
0
0
0
0
0
0
9175
6500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
71,42857143
0
36,60714286
0
0
0
0
0
0
1310,714286
928,5714286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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22 Avocado

161

23 berbere

40

24 pumkin

10

25 lechuga

13

26 orange

50

27 peanut, groundnut

69

28 platano

500

85

29 beles
30 piña

50

31 papaya

14

32 guava, fresh fruit

38

33 field peas

80

ckick peas ,mature seed,cooked,no
34 salt

160

35 millet

328

36 alubia, frijol, ATER,AYNE ATER .CRUDO

332

37 leche entera azucarada

79

21000

38 oil, cooking

884

500

39 butter, salted

717

40 cerveza

38,87

41 cheese,cottage

165

42 coffe, instant,prepared with water

2,25

0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
28,57142857
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
16590
0
4420
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2370
0
631,4285714
0
0
0
0
0
0
0
0
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43 egg,whole,cooked,fired

200

44 honey

305

45 rice,white,parboiled,enreiched,cooked

114

46 goat meat

131

47 sugar

401

48 salt

0

49 lentil soup

92

50 beverage ( las lasa)

42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1375
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,4285714
0
0

51 carne cordero

315

52 carne vacuna, gorda

275

53 pollo con piel
chicken+butter+green
pepper+garlic+ginger+salted.Roasted

170
167

0
0

0
0

wheat (75%) + Chick pea
54 (25%),roasted. KOLO

367

0
0

0
0

lentil+butter+shallot+chilli+salt. Sauce
55 (shiro wat)

86

0
0

0
0

Ater shiro. Pea
56 flour+shallot+chilli+oil+spices

53

1060

151,4285714

0

0

3560
kcal / dia tota
familia
Kcal /
persona /dia

508,5714286

barley flour + butter + salt ("ch'iko"
GUJI
dinisth wat
maize (75%) + wheat (25%) ("Tili")
wheet (75)+ maize (25),bread

500

2000

542
84
255
178

2000

16396,49286
2049,561607
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Taula 9.5: Necessitats calòriques de la família del Jilo Jedecha
kcal recomenades per dia
infantes
<1
1.2
2.3
3.5

820
1150
1350
1550

Niños
5.7
7.10
10.12
12.14
14.16
16.18

niños

niñas

hombres
18.30
30.60
>60

Actividad liviana
actividad moderada
actividad pesada
2600
3000
3550
2500
2900
3400
2100
2450
2850

mujeres
18.30
30.60
>60

Actividad liviana
actividad moderada
actividad pesada
2000
2100
2350
2050
2150
2400
1850
1950
2150

1850
2100
2200
2400
2650
2850

1750
1800
1950
2100
2150
2150

Total kcal necessàries per dia a la llar del Jilo Jedecha

15500

Taula 9.6: Comparació disponibilitat i necessitat
Llar Jilo Jedecha
Mes de Setembre Última setmana
Kcal disponible / llar /dia

14705

16396

Kcal necessària /llar/ dia

15500

15500

Kcal / persona /dia (orientatiu)

1838

2050

kcal recomendadas/persona i dia

1937

1937

Estat Seguretat alimentària

Segur alimentariament ( FS)
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5.2. Determinació nivell de seguretat alimentària a partir de percepcions ( JILO JEDECHA)
1.In the past four weeks, did you worry that your household would not have enough food?
1=Yes
2= No ( skip to Q.2)
1.1. How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
2. In the past four weeks, were you or any household member not able to eat the kinds of
foods you preferred because of a lack of resources?
1=Yes
2= No ( skip to Q.3)
2.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
3. In the past four weeks, did you or any household member have to eat a limited variety of
foods due to a lack of resources?
1=Yes
2= No ( skip to Q.4)
3.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
4. In the past four weeks, did you or any household member have to eat some foods that you
really did not want to eat because of a lack of resources to obtain other types of food?
1=Yes
2= No ( skip to Q.5)
4.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
5. In the past four weeks, did you or any household member have to eat a smaller meal than
you felt you needed because there was not enough food?
1=Yes
2= No ( skip to Q.6)
5.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks
6. In the past four weeks, did you or any household member have to eat fewer meals in a day
because there was not enough food?
1=Yes
2= No ( skip to Q.7)
6.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
7. In the past four weeks, was there ever no food to eat of any kind in your household because
of lack of resources to get food?
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1=Yes
2= No ( skip to Q.8)
7.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
8. In the past four weeks, did you or any household member go to sleep at night hungry
because there was not enough food?
1=Yes
2= No ( skip to Q.9)
8.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
9. In the past four weeks, did you or any household member go a whole day and night without
eating anything because there was not enough food?
1=Yes
2= No ( FINISH)
9.1.How often did this happen?
1 = Rarely (once or twice in the past four weeks)
2 = Sometimes (three to ten times in the past four weeks)
3 = Often (more than ten times in the past four weeks)
PUNTATGE TOTAL = 0 Classificació : Segur alimentariament ( FS)
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Annex 6: Taules factors conversió de variables.
Taula 10.1: Factors de conversió per determinar Tropical Livestock unit
Animal category

TLU

Calf

0,25

weaned calf

0,34

heifer

0,75

cow and ox

1

horse

1,1

donkey (adult)

0,7

donkey (young)

0,35

camel

1,25

sheep and goat (adult)

0,13

sheep and goat (young)

0,06

chicken

0,0013

Taula 10.2: Factors de conversió per determinar el tamany familiar en Adult equivalent
adult equivalent scale for adjusting the household size
Age category
0‐1
1.2
2.3
3.5
5.7
7.10
10.12
12.14
14.16
16.18
18.30
30.60
>60

male

female
0,33
0,46
0,54
0,62
0,74
0,84
0,88
0,96
1,06
1,14
1,04
1
0,84

0,33
0,46
0,54
0,62
0,7
0,72
0,78
0,84
0,86
0,86
0,8
0,82
0,74
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Annex 7: Entrevista
PART I. HOUSEHOLD PROFILE
1.1. Sex of the household head

1. Male

2. Female

1.2. Age of the household head _________
1.3. Total family size of the household_______
1.4. Marital status

1. Married 2. Unmarried 3. Widowed

4. Divorced

1.5. Education level of the household head
1=Illiterate, 2=Religious /literate, 3=elementary (1‐4), 4=junior elem. (5‐8), 5=High
school (9‐10),
6=Preparatory
1.6. Please list the age category of your family members.
Sex
Male

Age category

Total
Female

Children less than 15 years
Adult 15‐35
36‐64
65 and above
1.7. Religion

1= Orthodox

2=. Muslim

3=Others (specify)________

1.8. Years of residences in the village ______years

PART II: HOUSEHOLD ASSET OWNERSHIP
A. LAND HOLDING AND ACCESS TO FARMING LAND
A.1 did you cultivate any land during 2001 directly belong to the household?
Yes=1

No=2

(if No skip to B )

A.2 If yes, your land holding size in tsimad
12.1 In fertile area: ______________Tismad
12.2 In moderate area: _______________Tsimad
12.3 In poor/infertile area: ______________Tsimad
A.3. Have you rented/shared cropped in land in 2000/2001? 1=Yes

2=No If no skip to A 5

A.4. If yes how many Tsimad have you rented in_______________
A.5. Indicate your cropping system
1=cereal crops
2=Fruits and Veg
4=Euculaptios
5=Fallow

3=pulse
6=Gras growing

7=Beles

A.6. what main fertility input do you use?
1=Organic manure 2=Chemical fertilizer 3. Crop rotation 5=Do not use
A.7. Did you give any of your land to someone else to farm in the year 2000 EC? 1= Yes 2= No
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A.8. If your answer to A.7 is yes how is the arrangement made and how many Tsimad have
you rented out
1= Share cropped out land

total land size in tsimad_________

2=Rented out land

total land size in tsimad________

3=Inheritance/Gift

total land size in tsimad________

A.9. what are the main reasons for share cropped out or rented out your land (multiple
answers possible?)
1= Infertility of land

2. =Lack of Oxen

3= Lack of farm inputs such as fertilizer, seeds

4= Lack of money

5= plots too far from the house

6=Marginalized land

A.10. Did you have an access to irrigation In 2001?
If yes,
15.1
Type of crop& veg.
Cereals

15.2

1=Yes

15.3

Plot size in How many times
Did you produce?
Tsimad

2=No

(If no skip to B)

15.4
How much do you harvest in 2001?
Units in 1=KG 2=Quintal 3=Abyet
Quantity Unit
Selling Total
price
in cash

1.
2.
3
4
5.
Vegetables
1.
2.
3.
4.
5.
FRUITS
1
2
3
4
5
B. LIVE STOCK HOLDING AND ACCESS
B.1. Do you own livestock during 2001?

1. Yes 2. No (if no skip to C)

If yes, specify the number of farm and non‐farm animals you own presently?
Current sales price
Livestock type
no
Calf
Oxen
Bull
Heifer
Cow
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Sheep
Goat
Horse
Donkey
Mule
Camel
Beehives
chicken
C. ACCESS TO DRAFT POWER
C.1. How did you plough your land?

1= Using animals

2= using hand hoe

C.2. If you used animals, what is the source of draught power?
1=own animal

2=Gift

3=Hired for cash

4=used in return for labor

5=used turn by turn (lifnti)

C.3. if you used hand hoe, why?
1= couldn’t get access to draught animals

2= Draught animals too expensive

3= Land not suitable for animals

4= Plot too small for animals

D. ACCESS TO CREDIT AND SAVING
D.1. Does any member of your household belong to a credit group or scheme in the past 12
months?
Yes=1

No=2

if No, skip to D.5

If yes what type of credit?
1. in cash

2. In kind 3. Both in cash & kind

D.2 specify the source
1. Family, friends, neighbors

2. Money lender

3. Social institutions (like; iddir, equb, etc)

4. DECSI (Dedebit)

5. Other NGO‐

6. Gov’t supplied credit

D.3. Purpose of loan
1 = for consumption (Food, clothes, education equipments, Health, TV, Radio, Tape.)
2= for manufacturing purpose (buying equipment for wood/metal work)
3=to start Trading (Cereals, Animal and animal products, local drinks, fruits and veg.)
4=to buy Agricultural inputs (Oxen, Dairy cow, Donkey, Seeds, Fertilizers, poultry)
5=to buy hand craft equipments (embroidery, Weaving, pottery)
6=. To pay debt, taxes and fees
7=others (specify) ___________________
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D.4 what do you think of the rate of interest you were charged?
1= Very high

2= High

3= All right

4) =Low 5= Very low

D.5. If your answer for question D.1 is No, state the reasons why?
1= I didn’t need any credit

2=I have my own enough capital

3= credit service is not available

4= because it has high interest

rate of repayment
D.6. Did you save any amount of money during the past 12 months?
1=Yes

2=No

D.8. If yes to D.6, how much did you saved? = amount in cash ___________

in

kind_____________

E. ACCESS TO THE MAIN MARKET
E.1. Did your kushet has access to the main market?1=Yes2=No
E.2. If yes, what is the nearest distance to the main market from your residence? __________
1=Les than 30 Minutes

2=30‐1hrs

3= 1‐2 hrs

4= more than 2hrs

E.3. where do you sell your products or services? _________ (Multiple answers possible)
1=Local assembler

2= Taking to the nearest main market

3. =Through service

cooperatives
E.4. what means of transport do you use to transport your produce to the market?
1= Trucks

2= Animal power

3=man power

E.5. When do you sell most part of your produce?
___________________ Months (Rain fed) ______________________ Irrigation ___________
Livestock

E.6. Do you get reasonable price for your produce at this particular time? 1=Yes

2=. No

E.7. If your answer to E.6 is No, what are the reasons? (Multiple answers
possible)______________
2 = More supply of the produce

1= No demand for the produce
3= Lack of access to potential market,

4= others (specify)_____________________

E.7. why did you sell your harvest?
1= to settle debts 2= to meet family requirements
E.8. Did you get any market information?

3= Social obligations 4=to pay tax

1=yes 2=No

E.9. If yes to E.8, what are the most important sources of market information in your village?
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1=Radio

2=Gov’t agent 3=Cooperative associations

4=Relatives, friends, neighbors

F. ACCESS TO MAIN ROAD AND VARIOUS SERVICES
F.1. Did your kushet has an access to the institutions and infrastructures? 1=Yes2=No
If yes, give details
F.1.1

F.1.2

Access to the nearest

Walking distance ( for a single trip

services

Minutes
where
1=Less
than
minutes
2=30‐1 hrs
3=1‐2 hrs
4=>2hrs

No

2
3
4
5
6
7
8
F.2

Mode of transportation
Where
30 1=Vehicles
2=Animals
3=on foot

Cooperative shops
Bus station
Health station
School
Vet clinic
All weather road
Dry weather road
Has your household received any type of extension service from the government /
NGOs?
1. Yes

F.3

2. No

If yes to F.2 what type of services did you get?.____________________________

H. ACCESS TO SOCIAL INSTITUTIONS
H.1. During 2001, were you a member of any social orgznization or institution in your locality?
Yes=

1

No=

2 (if no go to H.5)

H.2. what were the types of groups you belonged to? Give details in the following table
H.2.1
Type of social institution

Tick
( )

H.2.2
H.2.3
your
manner
of How many members were
there in your group?
participation
1= if decision maker(
leader
2=member

Saving groups
Religions/spiritual groups
Social groups( idir, tsebel)
Cooperatives
Women’s association
Youth association
Anti HIV/ADIS
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H.3. How long have you belonged to the group?
1=Less than 1 year

2=More than 1 year and less than 5 years

3=More than 5 year

H.4. what kind of support/benefit did your household receive from the social institution?
1= providing work to support in time of difficulties
3= Spiritual, social and self
esteem
2= various services (health, training, credit, saving, information.)
and food

5=

4=Providing shelter

providing agricultural inputs and technology

6=Never Provide services
H.5. If you don’t participate in any social institution why not?
1= Too expensive

2= I do not need it

3= I do not have time

4=Does not exits in our village

5= others

(specify)_____

I: TOTAL FARM INCOME
I.1. Can you tell us your average annual income from agriculture in the year 2001?

Agricultural products
Cereals
• Maize
• Finger millet
• Barley
• Teff
• Sorghum
• Hanfets
• Wheat
• Millet
• Dagusa
Vegetables
•
•
•
•
•
Fruits
•
•
•

2
Quantity harvested in(in kg)
Amount in QT
Value in ( Birr)

Amount
KG

in Value in ( Birr

Amount
KG

in

Cabbage
Tomato
Potato
Onion
Pepper

Orange
Banana
Guava
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• beles
Pulses

Amount
QT

in

• Field peas
• Chick peas
• Lentil
• Enquaya
• Bean
Livestock
&
livestock
products
• Milk /yogurt,
• Beef meat
• Mutton /goat meet
• Chicken
• Eggs
Beverage
• Suwa( Tela
• Teji( Mese
• Honey
Spices (kemem)
• Black cumin
• White cumin
• Coriander
• Fenugreek
• Mustard
• garlic
I.2. what do you feel about your household’s status of annual income from your farm?
1= It is more than enough
3=Smaller than required
I.3

2= Good enough
4=It is declining from time to time

How many times do you feed your family members per day?
1= Once

2=Twice

3=Three times

I.4. during which months are food shortages sever? Choose according to their severity
1= Sep –December

2= January –April

3= May‐ August

I.5. In your opinion what are the major causes for food insecurity in your household?
Rout cause of food insecurity
Irregular rain fall (drought)
Water scarcity( drought)
Land shortage
Soil erosion
Less access to inputs
Pest and diseases
Lack of good governance and transparency
Others specify

( )

RANK
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I.6. what are your copping strategies for seasons of harvest failures or food insecurity?
Specify the type of risk management mechanisms
S/N
1
2
3
4

Coping strategy
Reduce the number of meals
Eat less preferred food
East wild food
Borrow food/ money from
relatives,Idir,equib
Worked as a daily laborer
Children discontinued school
Migrate to work

5
6
7

Tick

S/N
8
9
10
11

Coping strategy
Sale of fire wood
Sold livestock
Purchased food on cash
Skip days with out eating

12
13
14

Received relief food aid
Sold seedlings
Beles

Tick

PART III: Household NON FARM DIVERSIFICATION AND INCOME
3.1. In the past 12 months, have you ever engaged in any non‐farm activities? 1=yes

2=No

(if no go to part IV)
3.2. If yes to 56, in what types of activities were you engaged?
How many members of the household
Activities

involved in such activities?
Male

Female

Total

1. Non farm self employment
2.

Non

farm

wage/salary

employment
3.off farm wage employment

3.3. If you involve in non‐farm self employing activities specify the types and income earned
during 2001?
3.3.1
Types of Activities
Selling of Hand craft including

3.3.2
3.3.3
What is the net income Total net income
earned by the household?
earned annually

pottery
Weaving/ spinning
Milling
Coble stone processing
Trading in livestock
Trading in grain and pulses
Renting out animals( Oxen, )
Renting out pack animals
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Selling of Belles
Embroidery
Petty trade
Sale of grass or fodder
Sale of wood or charcoal
Sale of stone
Sales of sand
Sale of beverages

3.4. What was your source of start up capital to establish non farm business activities?
1=Crop sales

2=Livestock sales

4=Cooperatives

3=Micro

5=Families or friends

finance

6=Money

lenders
3.5. Did any member of your household
against payment in cash or kind?

involved in non farm wage or salary employments

Yes=1

No=2,

3.6 If yes, specify the type of employment and income earned during 2001
3.6.1

3.6.2
seasons

Type of
Employment
Kiremti

kawa
i

Haga
y

Tsidia

3.6.3
Type of work
1=Casual or seasonal
2=regular wage work
3=Private
sector
salary
4= Gov’t salary

3.6.4
Total
amount
earned in
birr ( if in‐
kind
convert in
to cash)

Daily labor
Food for Work
Animal Slaughter
Embroidery
Carpentry
Coble
stone
processing
Stone mining
Driver
Sand mining
house made (servant)
3.7. How is the manner of your household members’ participation in d/t livelihood Strategies?
1. Members are occupied full time in agriculture,
2. Members are occupied part‐time in agriculture and part‐time in non‐farm activities;
3. Members are occupied full‐time in non‐farm activities.
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3.8. Did any of your households member received any other income as a remittance gift or
other
transfer in the year 2001

Yes=1

No=2

3.9. If yes, specify in the table below (SOCIAL PAYMENTS AND REMITTANCE)
3.9.1

3.9.2
person who send
transfer
1=Non
residence
member
2=Relative
3=Friends
4=Gov’t org
5=NGO

Types
of
receipt

3.9.3

3.9.4
For what purpose is the income used?

the
Amount
HH Received in
birr (if in kind
convert in to
cash)

1=To purchase food
2=Livestock
purchase
3=to purchase consumable and cloths
4=To purchase Inputs
7= for debt
settlements
5=School and medical costs
6=for payment of
tax and
contributions

Remittance
Gift
Inheritance
Pension
3.10. During 2001, did any one from your household migrate for a search of job? Yes=1
No=2

3.11 If yes, fill the table

(status of household

migration)
3.11.a

3.11.b

3.11c

3.11
d

Main
When did they Occupat
No
migrate
1=
daily of
mostly?
mont
laborer
hs
away
2=House
Sex

No
Kermit
Hagay

3.11e

3.11f

Where did he/she left
1 = Rural Within Woreda 2 = Urban
Within Woreda
3 = Rural within Zone

4 = Urban

made

within Zone

3=Driver

5 = Rural within region

4=sheep

within region

keeper

7 =urban out of the region

5=Govt./

Ethiopia

6 = Urban

8= out of

emplo
Male
Female
(Period from 1st September to pagumen 5 2001 EC)
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3.12. Have you ever received any training that helps you to undertake the kind of activities in
which you are involved? 1=Yes

2=No

3.13. If your answer is yes to 11, who gave you the training?
1=Micro and small enterprise promotion agency
3= Non‐governmental organization

2=REST
4= Bureau of agriculture

3.14. Do you think that participating in non farm activities has increased your status of living?
1=Yes very much

2=Yes but not that much

3=No change

PARTY IV: FOOD CONSUMPTION AND EXPENDITURE
5.1. We would like to ask you about all the food that was bought for consumption and/or was
consumed from your own stock for one month. Please do not include food bought for resale,
even after processing. (The total amount consumed is the sum of the different sources).
5.2 How much did you spent for food consumption during nehase 2001?
80.1
Food type
consumed

80.2
Quantity consumed
from own harvest
(in kg)

80.3
Quantity
consumed
purchase

80.5
Total
food
consumed

Amount
/KG/

Amoun
t
/KG/

Amoun
t
/KG/

Value
( Birr)

80.4
Consumed from
from gift or food aid
and food for
work
Amoun Value
Value
( Birr)
t
( Birr)
/KG/

Cereals
Vegetables
Fruits
Pulses
Animal and Animal
products
Oil seeds
Beverage in liters
Spices (kemem)
Others
PART VI: NON‐FOOD EXPENDITURE
6.1. Would you tell us the household’s non‐food expenditure for the year 2001?
Item
Clothes and shoes
Home Furniture
Building material for house
Social occasions***
Contribution to EDIR

Total
expenditure

Amount paid by Amount paid by
the HH members non‐HH members
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Donation to church/Mosque
Taxes
Health expenses( for Animal
+Human)
School fees
Farm inputs
Farm oxen
HH energy consumption Fir wood ,
Fuel ( kuraz per week)
Transportation
Miscellaneous
Others( Specify)_________
** Wedding ________; Kiristina________

Funeral

ceremonies

____________;
Engagement __________;

Teskar____

baptism/kirstina

___________ ;
Mahber _________ ;

Wefera____

Senebete _________ ; Other ____

PART VII. ASSET OWNERSHIP
7.1What are the estimated current market value of the following assets under your possession,
lease give details in the following table.
82.1
Property Type

82.2
Estimated current price
quantity
Unit price

Total

House
Store for agricultural produce
Agricultural equipment
Hoe
Mahresha
Sickle
Axe
Newit
Aruet
Tie ridge/ zemenawi mahrsha)
Beehives traditional
Beehives Modern
Tridle pump/stina
Generator
Drip irrigation
Wheel barow
Otehrs
Non agricultural equipment
Carpenter equipment
Black smith equipment
Weaving equipment
Shovel
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Crowbar
Hammer
Others
Household goods
Bed
Tables & chairs
Radio/tape recorder
Sanduk, Kumsaten
Watchs
Mobile phone
Butha Gas
Tisti
Bermil
Fanues
Other kitchen equipment
Transporting materials
Bisclate
Gari
Others( Specify)_______
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Annex 8: Glossari
Belg

És el nom en que es coneix el petit període de plujes que es produeixen
durant el febrer, març i abril, i les collites al juny , juliol.

Birr

Moneda Etíope. En el moment de l’estudi 18,5 birrs equivalien a un euro.

Dega

Nom que rep el clima característic de les montanyes de 2000 a 3000 metres
d’altura que tenen una temperatura que oscil∙la durant l’any de 10 a 15 graus
centígrads

Meher

També coneguda com a Kiremt. És la principal temporada de plujes o collites.
Les plujes són entre juliol i setembre, i les collites entre setembre i desembre
depenent de les zones.

Naftanya

El nom literal significa persona que porta una arme. Es refereix a els colons del
nord que van ocupar el sud d’etiopia a finals del segle XIX.

Peasant
Association

La unitat administrativa més petita que hi ha a Etiòpia. En el cas de que es
trobi a la ciutat es diu kebele.

Rist

Tipus de propietat de la terra

Teff

Eragrostis abyssinica. És un tipus de cereal que es consumeix a Etiòpia.

Woina dega

Nom que rep el clima característic de les montanyes de 1500 a 2300 metres
d’altura que tenen una temperatura que oscil∙la durant l’any de 16 a 20 graus
centígrads

Woreda

Unitat administrativa en que es divideix les zones que formen Etiòpia. Ve a ser
el que aqui es coneix com a comarques. Per sobre de les Peasant Association
però per sota de les zones.

Calendari
Etíop

Etíopia segueix el seu propi calendari, que consisteix en 12 mesos de 30 días
cada un i un tretzè de 5 dies ( 6 días als anys de traspàs). S’anomena calendari
Julià, i actuament es troben en l’any 2002
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Annex 9: Fotos
Foto 3: Carpa on es guarda l’ajuda alimentària del Woreda kilite Awlaelo (Wukro)

Font: Del autor
Foto 4: Cartell on es pot veure que l’ajuda alimentària és del Programa PSNP

Font: Del autor
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Foto 5: Es pot observar el volum d’ajuda alimentària emmagatzemada

Font: Del autor

Foto 5: Beneficiaris esperant rebre l’ajuda alimentària

Font: Del autor
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Foto 6: Casa de un dels enquestats a Sherafo

Font: Del autor

Foto 7: Un dels enquestats explican com feia adob orgànic

Font: Del autor
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Foto 8: Dos germans pasturant les vaques de la família

Font: Del autor

Foto 9: Documents dels Peasant Association (d’on s’extrein les llars aleatoriament)

Font: Del autor
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Foto 10: L’autor desenvolupant una entrevista

Font: Del autor

Foto 11: Beneficiaris del centre de desnutrició moderat a Wukro ciutat

Font: Del autor
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Foto 13: Un dels infermers del centre de desnutrició moderat d’Wukro Mesurant pes i altura
als nens beneficiaris del programa

Font: Del autor

118

