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Sumário
Todos os anos, em média, quase 250 milhões de pessoas são afectadas por desastres
“naturais”. Num ano típico entre 1998 e 2007, 98% destas pessoas sofreram desastres
relacionados com o clima tais como secas e cheias e não devida a, por exemplo, eventos
devastadores mas relativamente raros como os terramotos. Novas pesquisas para este
relatório apontam que até 2015 este número pode crescer em mais de 50% atingindo uma
média de mais de 375 milhões de pessoas atingidas anualmente por desastres climáticos.1

Qualquer projecção deste tipo não é uma ciência exacta, mas o que está claro é que cada
vez mais pessoas poderão ser atingidas por desastres no futuro próximo, enquanto as
alterações climáticas e a má gestão ambiental criarem uma proliferação de secas, cheias e
outros desastres. E cada vez mais pessoas estarão vulneráveis a desastres devido à sua
pobreza ou localização.

Algumas dessas alterações ambientais também aumentarão a ameaça de novos conflitos,
o que significará mais pessoas desalojadas e maior necessidade de ajuda humanitária. Um
relatório recente estimou que 46 países enfrentarão um “elevado risco de conflito
violento” quando a alteração climática exacerbar as tradicionais ameaças à segurança.2

Existem já evidências de que o número de conflitos está a aumentar novamente.

Em resumo, os conflitos novos e existentes, somados ao aumento dos desastres
relacionados com as alterações climáticas, poderão criar até 2015 um nível sem
precedentes de necessidade de ajuda humanitária, o que poderá sobrecarregar a actual
capacidade humanitária do mundo.

Muitos governos não conseguem agir com rapidez e eficiência suficiente em resposta a
tempestades e terramotos entre outros eventos, ou falham na implementação de medidas
preventivas para redução de mortes e sofrimento desnecessários. Em Janeiro de 2009, a
ONU declarou que muitas das 235 mil pessoas mortas em consequência de desastres em
2008 poderiam ter sido salvas com uma melhor acção governamental.3 De facto, as
próprias acções de alguns governos colocam as pessoas marginalizadas em risco de
desastres por meio da discriminação, como no caso das pessoas forçadas a viver em
habitações precárias, facilmente destruídas por cheias e deslizamentos de terra.

Ao mesmo tempo, a ajuda humanitária internacional é com frequência muito lenta ou
inadequada e as reformas conduzidas pela ONU desde 2005 para melhoria destes aspectos
começam agora a fazer a diferença. 

Desafio
Governos, agências de ajuda e outros devem agir para melhorar a qualidade e a
quantidade da ajuda humanitária. Mesmo em tempos económicos preocupantes, o
mundo pode satisfazer as necessidades humanitárias de cada pessoa lutando para
sobreviver a um desastre.

É possível reduzir as ameaças relacionadas com catástrofes climáticas. É possível para os
governos fornecerem ajuda de boa qualidade aos seus cidadãos. E isto custará uma
pequena fracção do que os países ricos já gastaram na crise financeira global desde 2008
para disponibilizarem ajuda humanitária decente a todos aqueles homens, mulheres e
crianças que, em 2015, possam necessitar. Em 2008, os governos europeus
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disponibilizaram US$ 2.3 biliões para garantia dos seus sectores financeiros. Uma ajuda
decente, para cada pessoa em necessidade, seria um muito pequeno investimento em
comparação com estes valores. 

Os governos ricos devem, também, tomar a liderança na mitigação do impacto da
alteração climática – um factor chave para o aumento da ameaça de desastre. Devem
liderar o corte das suas emissões, para que o nível de aquecimento fique o mais abaixo
possível dos 2°C e disponibilizarem pelo menos US$ 50 biliões por ano para ajuda aos
países pobres na adaptação às alterações climáticas. Mas os governos dos países em
desenvolvimento também devem assumir maior responsabilidade na resposta a desastres
e na redução da vulnerabilidade das pessoas aos mesmos, e devem ajudar a habilitar as
autoridades regionais e a sociedade civil para responderem eficientemente. 

Mais pessoas vulneráveis
Para milhões de mulheres e homens em todo o mundo é a sua vulnerabilidade – quem eles
são, onde moram e como ganham a vida – e não as ameaças que eles enfrentam, que irão
determinar se eles irão sobreviver. A vulnerabilidade – a ameaças como de conflitos ou
riscos ambientais como cheias ou terremotos – é um resultado da pobreza, das escolhas
políticas, da corrupção e da ganância que provocam a pobreza, e da indiferença política
que permite que a pobreza persista.

Em 2008, na devastada cidade haitiana de Gonaïves, Ogè Léandre, 45 anos e pai de seis
filhos, escapou por sorte:

A água começou a subir e não parou... A água já estava tão alta e forte que eu não conseguia
segurar uma das minhas crianças que a água acabou por levar. Por sorte alguém conseguiu
agarrá-la. Nós subimos para cima do telhado do abrigo [do furacão] e cerca de uma hora depois
vimos a nossa casa a ser destruída pela água.

As tempestades tropicais de 2008 provocaram muitos danos no Haiti. Apenas em Gonaïves
cerca de um quarto da população ficou desalojada, pois dezenas de milhares de casas
precariamente construídas foram destruídas. Em todos os lugares, as pessoas pobres estão
mais vulneráveis a perderem as suas vidas ou a serem destituídas devido a desastres. Em
países ricos, em média 23 pessoas morrem em um determinado desastre. Em países menos
desenvolvidos, o número médio é 1052. Alguns grupos – mulheres e meninas, pessoas com
doenças crónicas, idosos e outros – são ainda mais vulneráveis e sua capacidade de lidar
com dificuldades é limitada pela discriminação, desigualdade ou saúde física. Tanto em
conflito como em desastre natural, a vulnerabilidade de mulheres e meninas à violência
sexual aumenta, pois as comunidades e as famílias são desestruturadas e as autoridades
locais perdem controlo da lei e da ordem.

Olhando para o futuro, a questão é: para muitas das pessoas pobres do mundo, a
vulnerabilidade a desastres pode aumentar, existindo quatro tendências que podem
impulsionar isso. Primeiro, há muito mais pessoas a viver em barracas construídas em
terra precária. Segundo, a crescente pressão em áreas rurais, causada pela seca, densidade
populacional e pela crescente procura de carne e produtos derivados do leite, significa que
mais pessoas terão dificuldades em obter alimentos suficientes. Terceiro, alteração
climática, degradação ambiental e conflito podem tirar mais pessoas das suas casas,
privando-as dos seus modos de vida e dos seus bens. Algumas estimativas sugerem que até
um bilião de pessoas serão forçadas a deixarem as suas casas até 2050. Finalmente, a crise
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económica global desde 2008 poderá aumentar o desemprego e prejudicar as redes sociais
de segurança, o que, em alguns países, pode contribuir para o aumento das necessidades
humanitárias.

Escolhendo agir
Existem tendências positivas também. Nem todos se tornaram mais vulneráveis ao
crescente número de desastres. Em alguns países, a proporção de pessoas que vive em
condição de pobreza caiu, possibilitando que mais pessoas tenham casas e modos de vida
seguros, e acumulem economias que os ajudam a recuperar de choques. Em muitos países,
o número de mortes por desastres foi reduzido drasticamente, não porque houve menos
eventos catastróficos, mas porque os governos tomaram acções em preparação para os
mesmos. O ciclone Sidr matou aproximadamente 3000 pessoas em Bangladesh em 2007,
uma pequena fracção do número de pessoas mortas pelo ciclone Bhola em 1972, ou
mesmo pelo ciclone Gorky em 1991, tempestades de força semelhante. Em países como a
Índia, onde nova legislação criou 900 milhões de dias de trabalho para pessoas pobres de
áreas rurais, o advento dos mecanismos de “protecção social” oferece pelo menos
esperança de que o ciclo de desastre e pobreza possa ser quebrado. No Chile, em Maio de
2008, a erupção do Mount Chaitén recebeu resposta rápida, incluindo a evacuação de 8000
pessoas.

Responsabilidade do Estado
O ímpeto para fazer com que os estados ofereçam melhor assistência é com frequência a
acção de cidadãos cobrando responsabilidades aos seus governos. Na Indonésia, a Oxfam
trabalha com a FIRD, uma organização local que trabalha na gestão e resposta a desastres.
O trabalho de mediação entre as vilas locais e o governo distrital ajudou a transformar a
entrega da ajuda. Na Georgia, até 130 mil pessoas ficaram desalojadas em Agosto de 2008
nas regiões de disputa de Ossétia do Sul e Abcásia e arredores. Organizações como a
Associação dos Jovens Advogados da Georgia tiveram um papel vital em garantir que as
pessoas atingidas soubessem a que tipo de ajuda tinham direito e quais as autoridades
nacionais que forneciam essa ajuda.

Muitas pessoas desalojadas não sabem como se registar; nem mesmo conhecem os seus direitos...
Nós disponibilizamos auxílio jurídico e oferecemos representação jurídica às pessoas atingidas.

Besario Boxasvili, Associação dos Jovens Advogados da Geórgia (GYLA, na sigla em inglês)

Para cada governo que age para proteger vidas perante ameaças como tempestades e
conflitos, muitos outros governos continuam a falhar. Às vezes é porque estão
sobrecarregados. Mesmo Cuba, um dos países melhor preparado para desastres, falhou em
evitar mortes relacionadas com as tempestades tropicais em 2008, que sucederam quatro
furacões. Outros culpam pelas suas falhas em investir na preparação para desastres as
limitações económicas. Mas o facto de alguns Estados pobres implementaram medidas de
sucesso para reduzir o risco de desastres mostra que isso não é uma desculpa adequada.

Alguns governos abusam activamente dos seus próprios cidadãos ou dos de territórios
ocupados. Outros, tal como actores de fora do âmbito do Estado, são cúmplices na
manipulação deliberada e na rejeição à ajuda humanitária. Em 2007, o Secretário-Geral da
ONU Ban Ki-moon relatou que os conflitos limitavam ou impediam acesso humanitário a
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mais de 18 milhões de pessoas em países como Iraque, Somália, Sudão e Afeganistão,
devido à insegurança geral ou à obstrução deliberada.

Assistência internacional
As organizações de ajuda internacional exercem um papel crucial em salvar vidas
directamente e em trabalhar para apoiar governos que escolhem agir com
responsabilidade. As organizações humanitárias locais e internacionais demonstram
enorme habilidade, compromisso e coragem de levar ajuda aos mais necessitados, de
Chade a Mianmar. Em 2007, mais de 43 milhões de pessoas foram beneficiadas pela
assistência humanitária fornecida pelos apelos da ONU. Em Novembro de 2008 a Oxfam
auxiliava directamente 3.3 milhões de pessoas com ajudas humanitárias. 

Mas muitas vezes, as agências humanitárias internacionais dão pouca importância ao
trabalho com governos nacionais ou locais (ou com organizações locais da sociedade civil,
tais como a Cruz Vermelha Nacional e Crescente Vermelho). Ao proverem assistência
directa, as organizações internacionais muito frequentemente dão a impressão de que
estão absolvendo os governos das suas obrigações. Isso não quer dizer que as organizações
humanitárias internacionais nunca deveriam agir directamente para salvar vidas – mas,
em vez disso, que trabalhar com o governo e parceiros da sociedade civil é preferível
quando isso for possível. 

Muita ajuda humanitária ainda é insuficiente e precariamente direccionada. Muitas
vezes, a assistência humanitária não leva em conta as necessidades específicas dos
diferentes grupos, como mulheres e homens, por exemplo. A vulnerabilidade de mulheres
e meninas à violência sexual, por exemplo, pode de facto aumentar devido a projectos de
assistência mal elaborados. Tampouco é o sistema humanitário bem estabelecido para
lidar com o crescente número de desastres climáticos locais. No passado, respostas
tradicionais a catástrofes de larga escala foram com frequência intervenções
centralizadas, de logística pesada. No futuro, organizações humanitárias terão que se
focar mais na construção de capacidade local para ajudar a prevenir, preparar e responder
à proliferação de choques climáticos.

O nível actual de financiamento humanitário ainda é muito baixo para atender até
mesmo as necessidades humanitárias de hoje. Em 2006, o mundo gastou mais em jogos de
vídeo do que em assistência humanitária internacional. Se todos os governos da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) simplesmente
dessem (per capita, das suas populações) o mesmo que os dez países mais generosos da
OCDE deram em 2006, a ajuda humanitária global aumentaria para um total de US$42
biliões. A quantidade significativa de ajuda que já vem dos não-doadores humanitários da
OCDE, do Oriente Médio e de outros lugares também deveria aumentar.

Entretanto, não é apenas uma questão de quantidade. Muito dinheiro, tanto de países da
OCDE como de doadores não integrantes da OCDE é alocado de acordo com interesses
políticos ou de segurança dos governos – ou de acordo com qualquer que seja o desastre
que estiver no ecrã das televisões de cada país – ao invés de imparcialmente, de acordo
com as necessidades humanitárias. Comparando a resposta global ao tsunami no Oceano
Índico em 2004 com a resposta ao conflito em Chade no mesmo ano, as 500 mil pessoas
assistidas após o tsunami receberam uma média de US$ 1.241 cada em ajuda oficial
enquanto os 700 mil receptores de ajuda no Chade receberam apenas US$ 23 cada.
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Construindo um futuro mais seguro
Eis o desafio humanitário do século 21: um número crescente de grandes eventos
catastróficos no nível local, aumento do número de pessoas vulneráveis a estes eventos,
muitos governos falhando em prevenir ou reagir a eles, e um sistema humanitário
internacional incapaz de lidar com a situação. Diante disso, as pessoas atingidas por
desastres precisam de:

• Uma ênfase muito maior no aumento da capacidade dos governos nacionais para
responderem a desastres – e quando for necessário, desafiar os governos a usá-la.

• Uma ênfase muito maior na ajuda às pessoas e aos governos nacionais, para que estes se
tornem menos vulneráveis a desastres, e

• Um sistema humanitário que aja rápida e imparcialmente para prover assistência
efectiva e responsável – complementando a capacidade nacional, e algumas vezes
prover a ajuda que os governos nacionais falham em fornecer.

Tudo isso requer:

Construção de responsabilidade do Estado e apoio às pessoas

atingidas

• Os governos devem reforçar a capacidade nacional e local de responder e reduzir a
vulnerabilidade das pessoas (com aumento do apoio de governos doadores para fazer
isso)

• As comunidades devem ser autorizadas a exigirem que os governos cumpram as suas
obrigações, assim como para que elas mesmas possam reagir e prepararem-se para
desastres, e

• A comunidade internacional deve usar mediação e diplomacia com muito mais firmeza
para pressionar os Estados a darem assistência aos seus próprios cidadãos.

Reduzindo a vulnerabilidade

• Os governos nacionais devem:

– Adoptar medidas de redução de risco de desastre combinadas com avisos com
antecedência, planos de preparação e mobilizações de base;

– Investir em modos de vida sustentáveis para que as pessoas tenham uma renda
segura e alimentos;

– Melhorar o planeamento urbano para que as pessoas que vivem em barracas sejam
alocadas em habitações resistentes a desastres e em áreas que estão menos sujeitas a
riscos ambientais; e

– Investir em serviços públicos e infra-estruturas para reduzir riscos de saúde pública.

• Os governos ricos devem liderar o corte das emissões globais, para que o nível de
aquecimento global fique o mais abaixo possível dos 2°C, e devem prover pelo menos
US$ 50 biliões por ano para ajudar os países menos desenvolvidos a adaptarem-se às
mudanças climáticas. (Veja o Briefing Paper da Oxfam ‘Climate Wrongs and Human
Rights’ para recomendações detalhadas)4 e

• Todas as partes devem tomar acções assertivas e efectivas para reduzir conflitos. (Veja o
relatório da Oxfam ‘For a Safer Tomorrow’ para recomendações detalhadas).5
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Melhorando a assistência internacional

• Governos, doadores, a ONU e agências humanitárias devem garantir que as
necessidades sejam adequadamente avaliadas; e que a ajuda seja implementada
imparcialmente, de acordo com a necessidade, com padrões internacionais adequados,
com responsabilidade para com os beneficiários e com sensibilidade às
vulnerabilidades específicas (incluindo género, idade e incapacidades), e apoiando a
capacidade local sempre que possível; 

• Governos doadores devem aumentar substancialmente o seu apoio aos governos de
países em desenvolvimento para reduzir a vulnerabilidade a desastres;

• Os não-doadores da OCDE devem seguir os mesmos padrões dos doadores da OCDE para
fornecer ajuda da forma citada acima;

• As agências da ONU devem oferecer melhor liderança na resposta humanitária
internacional. Organizações da ONU e Organizações Não-governamentais devem apoiar
uma resposta mais coordenada, apoiadora das autoridades nacionais e ao mesmo
tempo reservando a sua independência; e

• Os doadores devem trabalhar muito mais em conjunto para garantir que haja
financiamento suficiente para apoiar ações humanitárias eficientes, de boa qualidade e
no momento certo. O aumento da ajuda humanitária para US$ 42 bilhões ao ano seria
um passo inicial vital. 

1 Para mais detalhes veja o gráfico na página 24 do relatório completo The Right to Survive [O Direito de
Sobreviver] disponível no site www.oxfam.org, e ‘Forecasting the numbers of people affected annually by
natural disasters up to 2015’ [Prevendo os números das pessoas atingidas por desastres naturais
anualmente até 2015, estudo interno da Oxfam, Abril de 2009, disponível em www.oxfam.org

2 D. Smith and J. Vivekananda (2007) ‘A Climate of Conflict: the Links between Climate Change, Peace and
War’, [Um Clima de Conflito: as Ligações entre Mudança Climática, Paz e Guerra], Londres: International
Alert, www.international-alert.org/climate_change.php

3 Estratégia Internacional da ONU para Redução de Desastres, UNISDR (2009) ‘Deaths and economic
losses jump in 2008’, [Mortes e perdas económicas aumentam em 2008], veja
http://www.unisdr.org/eng/media-room/press-release/2009/pr-2009-01-disaster-figures-2008.pdf (acedido
pela última vez em 26 de Janeiro de 2009).

4 Oxfam Internacional (2008) ‘Climate Wrongs and Human Rights: Putting People at the Heart of Climate
Change Policy’, [Erros Climáticos e Direitos Humanos: Colocando as Pessoas no Coração da Política das
Mudanças Climáticas] Oxford: Oxfam Internacional.

5 Oxfam Internacional (2008) ‘For a Safer Tomorrow: Protecting Civilians in a Multipolar World’ [Por um
Amanhã mais Seguro: Protegendo cidadãos civis num Mundo Multipolar], Oxford: Oxfam Internacional.

Imagem de Capa: Um exercício de treinamento comunitário no Haiti ensina técnicas de salvamento de
vida em enchentes.

Imagem da contracapa: suprimentos são carregados em um helicóptero da Oxfam para sobreviventes de
um terremoto no Paquistão.



Quase 250 milhões de pessoas em todo o mundo são atingidas por desastres

climáticos em um ano típico. Novas pesquisas para este relatório projetam que

este número pode aumentar em 50% até 2015, alcançando uma média de mais

de 375 milhões de pessoas – enquanto as mudanças climáticas e o mau

gerenciamento ambiental criam uma proliferação de secas, enchentes e outros

desastres. A escala de necessidade humanitária prevista até 2015 pode

sobrecarregar completamente a capacidade atual de reagir a emergências – a

menos que o mundo reconheça e reaja às crescentes ameaças.

Mesmo em tempos econômicos preocupantes, o mundo pode arcar com os

custos das necessidades humanitárias futuras e garantir o direito de sobreviver

a pessoas vulneráveis. Existem capacidades e recursos para mitigar as

ameaças de eventos climáticos catastróficos. Alguns países – pobres e ricos –

já demonstraram a vontade política para fazer exatamente isto.

O Direito de Sobreviver mostra que o desafio humanitário do século 21 exige

uma mudança significativa na quantidade de recursos dedicados a salvar vidas

em situações de emergência, e na qualidade e natureza da resposta

humanitária. Se existe ou não vontade suficiente para fazer isso, será um dos

aspectos determinantes da nossa era – e determinará se milhões de pessoas

irão viver ou morrer.

O Direito de Sobreviver
O desafio humanitário para o século 21
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A Oxfam Internacional é uma confederação de 13 organizações
trabalhando em conjunto em mais de 100 países para encontrar
soluções duradouras para a pobreza e a injustiça: Oxfam Estados
Unidos da América, Oxfam Austrália, Oxfam França – Agirici,
Oxfam Alemanha, Oxfam Grã-Bretanha, Oxfam Hong Kong,
Intermón Oxfam (Espanha), Oxfam Irlanda, Oxfam Nova Zelândia,
Oxfam Novib (Holanda), e Oxfam Québec.

O relatório completo e mais
informações estão disponíveis em
www.oxfam.org
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