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Why Does Poverty Exist?

This session is a continuation of the lecture on Poverty we began in the previous learning 

session, and serves to delve deeper into the question “why does poverty exist?” by 

exposure to more information. 

 Lecture 

Conduct Part 2 of the lecture on Poverty, using the Prezi presentation at this link:

 http://prezi.com/rilm1svm_5lf/on-poverty-project-ten/ 

Below you will find a comprehensive body of information, presenting several of the 

most prevalent causes of poverty. Use this information to familiarize yourself with 

the information. Feel free to do additional research, to modify the presentation, or to 

emphasize particular parts. We recommend that you view the presentation prior to the 

lecture and familiarize yourself with the information and text so that you are ready to 

teach it. 

Keep in mind that many of the causes of poverty are also the consequences of poverty, 

which in turn cause poverty.

 Conclusion 

At the end of the session, after participants have explored each of the reasons 

given for why Poverty exists, play the song Millions, by Etti Ankri: 

http://www.youtube.com/watch?v=CQTIGZ4pzl8&feature=related 

Etti Ankri (b. 1963) is an Israeli 

singer and song-writer.  She 

explores spirituality and her 

Jewish roots in her music. 

Ankri is known for her moving, 

heartfelt, introspective, songs,  

as well as her combining various 

music and genres. 

http://prezi.com/rilm1svm_5lf/on-poverty-project-ten/
http://www.youtube.com/watch?v=CQTIGZ4pzl8&feature=related
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 Background information: 

Why does poverty exist?  / The cycle of poverty 

Adapted from the Global Poverty Project’s “1.4 Billion Reasons” website

http://www.globalpovertyproject.com/pages/about_us 

and from the ONE website  http://www.one.org/international/ 

The Global Poverty Project’s mission is to increase the number and effectiveness of people 

taking action to see an end to extreme poverty. The Global Poverty Project was formally 

launched in New York at the UN High Level Meeting on the Millennium Development Goals 

in September 2008. 

ONE is a grassroots advocacy and campaigning organization that fights extreme poverty 

and preventable disease, particularly in Africa, by raising public awareness and pressuring 

political leaders to support smart and effective policies and programs that are saving 

lives, helping to put kids in school and improving futures. Cofounded by Bono and other 

campaigners, ONE is nonpartisan and works closely with African activists and policy 

makers.

HIV / AIDS and other infectious diseases 

Health has a key role in determining the livelihoods and development of communities. The 

condition of healthcare and the health of citizens is an issue which must not be ignored: as 

both a cause and consequence of poverty, an unhealthy community leads to an unhealthy 

nation. 

A weakened immune system from exposure to viruses, bacteria and persistent hunger 

mean developing communities are unable to work, are less productive, are more likely to 

live with disabilities, dependence or die younger. Families lose income from jobs to look 

after others and exposure to illness results in complications in pregnancy and deaths at 

childbirth.  Stigma associated with illness can often be as devastating as the illness itself, 

resulting in social exclusion, loss of work, abuse and lack of access to basic services.

As more than five million children die of malnutrition each year, a child loses his or her 

mother in childbirth in a developing country each minute.

Although HIV/AIDS, tuberculosis (TB) and malaria are three treatable and preventable 

diseases, they are having a devastating impact in the world’s poorest countries. Sub-

Saharan Africa accounts for 90% of malaria deaths, two-thirds of all people living with 

HIV, and nearly one-third of all TB cases. The human impact of these three diseases is 

undeniable, but their social and economic impacts are also severe and measureable. In 

http://www.globalpovertyproject.com/pages/about_us
http://www.one.org/international/
http://www.one.org/c/international/issue/1118
http://www.one.org/c/international/issue/952
http://www.one.org/c/international/issue/950


42

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

Why Does Poverty Exist?��

sub-Saharan Africa especially, AIDS threatens to wipe out an entire generation during its 

most productive years. Businesses are losing their workers, governments are losing their 

civil servants, and families are losing not only their loved ones, but also their breadwinners.

The tools to prevent and treat HIV/AIDS, TB and malaria are affordable, effective, and 

already saving millions of lives each year. For example, thanks to successful efforts to 

push down the price of medication and the establishment of programs such as the Global 

Fund and PEPFAR, an HIV diagnosis is no longer a death sentence in the world’s poorest 

countries. In 2010, more than 5 million Africans were receiving HIV/AIDS medication, 

up from only 50,000 people in 2002. Treatment for tuberculosis has also become more 

available -- 36 million cases of TB were treated between 1995 and 2008.

Poor Maternal and Child Health 

Every year, an estimated 358,000 mothers die from pregnancy related causes and 7.6 

million children die before their fifth birthday. The vast majority of maternal and child 

deaths occur in the world’s poorest countries. Diseases such as pneumonia, diarrhea, 

malaria and measles, which are no longer burdens in rich countries, are still the leading 

cause of child death worldwide. Women in sub-Saharan Africa have a one in 31 chance of 

dying in childbirth, compared to only one in 4,300 for women in developed regions. Weak 

health systems are one of the biggest reasons behind this enormous gap. A lack of health 

care workers, clinics and equipment means many women and children don’t have access 

to basic health services including immunizations and care for expectant mothers.

Because poverty tends to be intergenerational, focusing on children’s rights and reducing 

child poverty is important in breaking the cycle of poverty for future generations.

Most of the children died from a disease or a combination of diseases that could easily 

have been prevented or treated; for example, pneumonia can be treated with antibiotics 

and diarrhea can be treated with a simple mix of water, salt and sugar. 2 million children 

under five die of diarrhea each year and one child dies every 5 seconds as a result of 

hunger, contributing to over 60% of all child deaths. In today’s world with such extremes 

of wealth, one wonders why we are faced with such horrific figures. 

Malnutrition contributes to over a third of these deaths and is also responsible for 

impaired intellectual development, hindering children’s prospects for the future. Nutrient 

supplements and encouraging breastfeeding in women strengthens children and is also 

one of the most effective ways of reducing their vulnerability to disease. Expanding 

educational opportunities to mothers is also essential for improving children’s survival 

and development. Educated women are less likely to die in childbirth and more likely to 

provide adequate nutrition and sanitation to their children and send them to school. 

http://www.one.org/c/international/issue/3381/
http://www.one.org/c/international/issue/3379/
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Gender Inequality 
Women make up half of the world’s population and yet represent a staggering 70% of 

the world’s poor. For the millions of women living in poverty, their lives are a litany of 

injustice, discrimination and obstacles that get in the way of achieving their basic needs of 

good health, safe childbirth, education and employment. Overcoming these inequalities 

and ensuring that women benefit from development requires that the needs and desires 

of women are not only taken into account, but be put front and center. 

As a baby born into poverty, a girl might be abandoned and left to die, through the 

practice of female infanticide. Worldwide, there are 32 million ‘missing women’. During 

her childhood, her proper feeding and nutrition may be neglected out of family favoring 

of male children. As an adolescent she may be required to have an early marriage and 

young pregnancy puts girls at risk of maternal deaths.   At child-bearing age, she could 

die from hemorrhaging during childbirth, one of the most common causes of maternal 

mortality for anemic or undernourished pregnant women. Over her lifetime, she may 

suffer unimaginable violence and neglect, often in silence. Three million women die each 

year because of gender-based violence, and four million girls and women a year are sold 

into prostitution. Gender-based violence takes more of a toll on women’s health than 

that of traffic accidents and malaria combined.

 Women work two-thirds of the world’s working hours, produce half of the world’s food, 

but earn only 10% of the world’s income and own less than one percent of the world’s 

property. On average, women earn half of what men earn.

The education of girls has been shown to enhance maternal and child nutrition and lower 

mortality rates, inhibit the spread of fatal diseases like HIV/AIDS, and reduce birth rates. 

Unfortunately, in many parts of the world, girls do not attend school because of reasons 

as simple as lack of decent sanitation facilities or the need to spend hours each day 

collecting water.

Inadequate Education 

Of the 67.5 million children out of school around the world, 95% live in developing 

countries.  Lack of access to quality education is p reventing millions of people from 

escaping the cycle of extreme poverty around the world. Most of the 67.5 million children 

still out of school are amongst the poorest and hardest to reach. More than half of them 

are girls, and most are living in countries in conflict and in rural areas. Many of the children 

who do enroll in school are not graduating with even the most basic reading and math 

skills, often because their schools do not have enough teachers, books or facilities to 
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provide a quality education. While many countries have opened school doors for millions 

in recent years by eliminating school fees, other costs such as uniforms and testing still 

prevent children from enrolling, and many poor families need their children (especially 

daughters) at home to help with chores including farming or collecting water.  

Many governments have taken the first step towards harnessing the potential of education 

by investing more resources into the sector. Sub-Saharan African countries, for example, 

sent 46.5 million children to school for the first time between 1999 and 2008 after many 

governments used some of the billions of dollars freed up by debt cancellation to help 

eliminate school fees.

Poor Infrastructure 

Many developing countries around the world lack even the most basic infrastructure. 

Infrastructure is important, not just for the provision of basic services, or for the economy, 

but also allows for the poorest communities in the world to gain access to a wide array of 

social services, healthcare and greater possibilities for livelihood. 

Around the world more than 1 billion people lack access to roads, 2.3 billion have no 

reliable sources of energy, and 4 billion are without modern communication services. 

Lack of adequate infrastructure perpetuates poverty because it denies possibilities. 

Hunger, one of the most obvious symptoms of poverty, is often less the result of a lack 

of food than a distance from food. When people live far away from food sources, food 

security depends on infrastructure that ensures food can be transported in an efficient 

and cost effective way. 

Inefficient Agriculture and Soaring Food Prices

The spike in food prices in 2008 jeopardized even more people in poor countries as the 

price of imported foods such as rice, wheat, and corn peaked. This, coupled with the 

global financial crisis, resulted in a devastating economic impact on poor families, who 

often spend at least half of their income on food. It is estimated that in 2009 the number 

of hungry people around the world exceeded 1 billion. Although the number declined 

slightly to 925 million in 2010, it is now poised to go up again as world food prices are 50% 

higher than they were six months ago, an increase that analysts forecast could last years 

and could drive millions into poverty and hunger. 

In sub-Saharan Africa especially, agriculture has been plagued by low productivity and 

under-investment, making it difficult for Africans to feed themselves and earn an income 

from farming.

http://africanpress.wordpress.com/2009/02/03/infrastructure-is-as-critical-to-food-security-as-tonnage-benin-farmers-and-agriculture-experts-say/
http://africanpress.wordpress.com/2009/02/03/infrastructure-is-as-critical-to-food-security-as-tonnage-benin-farmers-and-agriculture-experts-say/
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Access to tools, fertilizers, seeds, and information is urgently needed to help communities 

prevent another food crisis. Safety-nets like cash-for-work programs are also needed to 

ensure that the poorest families do not descend further into poverty. In the long-term, 

food security and economic growth will require significant investments in agriculture 

and rural development. With better infrastructure, improved technology and training, 

and access to financial services, farmers could benefit from increased crop yields and 

stronger connections to domestic, regional, and international markets.

Climate Change

The impact of climate change presents a new hurdle in the fight against extreme poverty 

and disease. Experts predict that in many sub-Saharan African countries, climate change 

could mean more frequent drought and floods, water scarcity, and increased health 

challenges such as under-nutrition.

Tackling the climate is a need for justice: developing countries have 98% of the seriously 

affected and 99% of all deaths from weather-related disasters, along with over 90% of 

the total economic losses, while the 50 Least Developed Countries contribute less than 

1% of global carbon emissions. 

Climate change and global poverty must be combated simultaneously. 75% of the world’s 

poor live in rural areas and largely depend on natural resources for their livelihoods 

and income. They suffer the most from natural disasters due to poor infrastructure and 

systems that are not equipped to deal with the drastic impact of major catastrophes such 

as the 2004 tsunami or Haiti earthquake. 

Climate change poses risks for the fundamental requirements for health and wellbeing. 

Diarrheal diseases, malnutrition, malaria and dengue already kill millions of people each 

year, and are expected to worsen as a result of climate change. Floods contaminate 

drinking water, heighten the risk of water-borne diseases, and are breeding grounds for 

disease-carrying insects such as mosquitoes. Droughts affect agricultural production, 

reducing food security and increasing malnutrition. There is growing concern that the 

effects of climate change will incite social tension and conflict as communities compete 

for scarce resources and are displaced as a result of rising sea levels and climate-related 

disasters.

Global climate negotiations offer international leaders a unique opportunity to address 

the impact climate change is having on the world’s poor. This will require action on two 

fronts: adaptation to help poor countries cope with the impact of climate change, and 
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mitigation to reduce global greenhouse gas emissions and avoid future emissions in 

developing countries.

In partnering with poor countries towards a global climate deal, it is important that world 

leaders view sub-Saharan Africa not as another problem to be solved, but as an opportunity 

for solutions. Preserving sub-Saharan Africa’s vast rainforests, for example, could help 

offset global emissions, and down the road Africa’s potential for solar, geothermal and 

even biomass could provide new resources for clean energy.

Conflict 

Violent conflict derails efforts of communities to develop, and can seriously undermine 

capacities to develop upon its cessation.  Economies in conflict grow 1-2% slower than 

peacetime economies and divert money into war rather than poverty reduction and 

development.

The World Bank estimates that civil conflicts last an average of seven years, cause a ��

2.2% reduction in GDP per year and cost an estimated US $54 million annually for a 

low income country.

Nine of the bottom ten countries on the Human Development Index experienced ��

conflict at some time since 1990, while 35 of the 46 fragile states are in conflict and 

account for 30% of those living on $1 per day.

All of the countries the World Food Program identified as “hunger hotspots” are in ��

conflict or inundated by refugees as a result of crisis.

“A striking relationship [exists] between the wealth of a nation and its chances of having 

a civil war. A country with GDP per person of just $250 has a predicted probability of war 

onset (at some point over the next five years) of 15% ... This probability of war reduces 

by half for a country with GDP of just $600 per person. Countries with income per person 

over $5000 have a less than 1% chance of experiencing civil conflicts”

Humphreys & Varshney, 2004 

Violent Conflict and the Millennium Development Goals:  diagnosis and recommendations

Water and Sanitation 

Dirty water and a lack of basic sanitation are undermining efforts to end extreme poverty 

and disease in the world’s poorest countries. Sanitation is about where people go to the 

bathroom and what happens to their waste. Sanitation facilities include toilets, sewers 

and wastewater treatment plants as well as more simple technologies such as latrines 

and septic tanks. 2.6 billion people, over a third of the world’s population, lack access to 

adequate sanitation facilities, perpetuating disease and high rates of child mortality and 

http://bit.ly/pRu7Y
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2005/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2005/
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884 million people do not have access to clean water.

1.2 billio�� n people do not have a toilet.

Not all toilets are sanitary: 2.5 billion people do not have somewhere safe, private or ��

hygienic to go to the toilet.

4,100 children die every day from severe diarrhea, which is caused by poor sanitation and 

hygiene. Women and girls in developing countries spend most of their days gathering water for 

their families, walking 3.5 miles on average each day to collect water. Girls often drop out 

of primary school because their schools lack separate toilets and easy access to safe water.

Universal access to water and sanitation could prevent thousands of child deaths and 

free up hours each day for women and children to go to work or school. This is especially 

true for girls -- studies show that girls are 12% more likely to go to school if water is 

available within a 15 minute walk rather than a one hour’s walk.

Investing in water and sanitation is also smart economically. Every $1 spent on water 

and sanitation generates the equivalent of $8 in saved time, increased productivity and 

reduced health care costs. Meeting the water and sanitation targets set out through the 

Millennium Development Goals could save sub-Saharan Africa $22 billion each year. 

Ineffective Foreign Aid 

‘Aid’ is what we contribute across the globe to help others in different countries overcome 

poverty, conflicts and humanitarian disasters- but it can be a tricky subject as aid takes 

different types, can be ineffective and aid to overcome extreme poverty abroad is often 

confused with government loans and other forms of international co-operation.

Development, or foreign aid, is a regulated contribution by one or more countries to help 

battle specific causes of poverty and encourage development in communities that need 

it overseas, by sponsoring development projects or economic growth. Most of the time, it 

is referred to as Official Development Aid (ODA). Examples of ODA include donating funds 

to immunization projects against serious illnesses like malaria and polio, or providing 

expertise and support for projects to get more children into education, empower women 

or help support economic changes to allow recipient countries to better target poverty. 

Providers of foreign aid are called donors, and aid is mostly multi-lateral meaning it is 

combined from many countries and spent through the use of several organizations or 

umbrella groups for development such as the UN, European Union (EU) or Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD). Aid is also bilateral, meaning that 

it is given from one country directly to another.

http://bit.ly/p0dg
http://www.one.org/c/international/issuebrief/1586
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Good Aid provides the funds needed to empower communities with resources that 

they can use to lift themselves out of poverty. Good aid is more than providing money: 

it realizes that communities in poor countries are agents of their own futures and are 

usually the best people to decide how projects are run. Sadly, aid tends to politicized and 

is often tied to the provision of services from and benefits to the country providing it. As 

a result, a large amount of foreign aid helps entrench the cycles of poverty that affect the 

people living in less economically developed countries. 

The public in developing countries often over-estimate the amount we give in support to 

other communities overcoming poverty. 

In 2005, more than 150 countries, multilateral organizations, and non-governmental 

organizations (NGOs) agreed to a common set of principles to guide the provision 

of development assistance to poor countries. By signing the Paris Declaration on Aid 

Effectiveness in 2005, signatories agreed to monitor their progress in improving the 

quality of aid provided against specific indicators, most of which have targets for 2010. 

At the Gleneagles G8 Summit, the G8 committed to ‘implement and be monitored on all 

commitments we made in the Paris Declaration on aid effectiveness, including enhancing 

efforts to untie aid; disbursing aid in a timely and predictable fashion, through partner 

country systems where possible’. In September 2008 these commitments were reiterated 

and reinforced at the High Level Forum on Aid Effectiveness held in Accra, Ghana.

Debts 

Developing countries spent years repaying billions of dollars in loans, most of which had 

been accumulated under corrupt regimes during the Cold War and had collected interest. 

These debts undermined the ability of many countries to invest in their people and make 

progress fighting poverty, and many countries ended up spending more each year paying 

back old debts than they did on health and education combined. Wealthy countries and 

international financial institutions have taken action to cancel debts in many of the most 

impoverished countries, but there is still more to do to ensure these benefits are fully 

delivered, that other poor countries in need qualify, and that the countries that do benefit 

are not at risk of a future debt crisis.

Beginning in 1996, wealthy countries took steps to cancel debts owed by the world’s 

poorest countries. In total, nearly $110 billion worth of debt has been canceled, $93 

billion of which was in sub-Saharan African countries. This relief has helped free up scarce 

resources for poor governments to invest in their people. Many African governments used 

their debt savings to eliminate primary school fees, which helped open school doors for 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,,menuPK:64861886%7EpagePK:4705384%7EpiPK:4705403%7EtheSitePK:4700791,00.html
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millions of the poorest children. Other countries targeted their savings towards improving 

health services. Mozambique, for example, used its savings to vaccinate children against 

tetanus, whooping cough and diphtheria, while Cameroon used its savings to launch a 

national HIV/AIDS plan for education, testing and prevention.

To replicate these successes and protect them, wealthy countries need to fully deliver 

upon their financial commitments to cancel debts, extend debt relief to other poor 

countries in need, and take immediate steps to help countries avoid accumulating new 

debts.

Corruption and Poor Governance  

Corruption  and poor governance are two of the biggest barriers to ending extreme 

poverty and stand in the way of progress; preventing funds reaching healthcare and 

education, limiting individuals’ abilities to access jobs and social benefits, corroding 

systems of law and stopping aid working effectively in the poorest parts of the world. 

Corruption happens in developed countries as well as the least developed - but corruption 

in vulnerable communities destroys lives and stops progress. 

In addition to the human and psychological toll corruption takes on African populations, 

they also cost money -- the continent loses around $148 billion each year as a result of 

corruption alone.

The responsibility and the greatest ability to improve governance and security lie with 

Africa’s own leaders, but donor countries also have a role to play in promoting and 

supporting accountability, transparency and stability.
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תת-תזונה גורמת ליותר משליש ממקרי המוות האלו, וגם אחראית לליקויים בהתפתחות האינטלקטואלית 

הפוגעים בסיכויי הילדים בעתיד. תוספי תזונה ועידוד נשים להניק מחזקים ילדים והתגלו כדרכים היעילות 

לשיפור  היא  גם  הכרחית  האימהות  של  אפשרויות ההשכלה  הרחבת  למחלות.  פגיעות  להפחתת  ביותר 

וגדלים סיכוייהן  סיכויי הישרדות והתפתחות של הילדים. נמוך הסיכוי שנשים משכילות ימותו בלידה, 

לספק תזונה ותברואה מספקת לילדיהן ולשלוח אותם לבית הספר.

אי שוויון מגדרי
נשים הן מחצית מאוכלוסיית העולם, ולמרבה הזעזוע, עדיין מהוות 70 אחוז מעניי העולם.

ילדים.  נולדת לתוך עוני, היא עלולה להינטש ואף להירצח, כחלק מפרקטיקה של רצח  כאשר תינוקת 

ברחבי העולם, "נעדרות" 23 מיליון נשים. לאורך ילדותה של נערה, עלולים להזניח את האכלתה ותזונתה 

מפני שמשפחתה מעדיפה את ילדיה הזכרים. כנערה מתבגרת היא אולי תידרש להתחתן בגיל צעיר והיריון 

בגיל צעיר מסכן את חייה, ועלול להוביל למוות בלידה. בגיל הפריון היא עלולה למות מדימום בזמן הלידה, 

אחד הגורמים המובילים למוות בקרב נשים בהיריון אנמיות או הסובלות מתת-תזונה. לאורך חייה היא 

עלולה לסבול אלימות והזנחה בלתי נתפסים, על פי רוב בשתיקה. שלוש מיליון נשים מתות מדי שנה 

בשל אלימות מבוססת-מגדר, וארבע מיליון נערות ונשים נמכרות לזנות מדי שנה. אלימות מבוססת-מגדר 

משפיעה יותר על בריאותן של נשים מאשר תאונות דרכים ומלריה גם יחד.

נשים עובדות שני-שלישים משעות העבודה העולמיות, מפיקות מחצית מהמזון בעולם, אבל מרוויחות רק 

עשרה אחוזים מהכנסות העולם, ובבעלותן פחות מאחוז מהרכוש בעולם. בממוצע, אישה מרוויחה מחצית 

ממשכורתו של גבר. 

התמותה,  שיעורי  את  מורידה  ילדים,  ושל  אמהות  של  התזונה  רמת  את  מעלה  נשים  השכלת  כי  הוכח 

מונעת התפשטות של מחלות קטלניות כדוגמת HIV/איידס, ומפחיתה את מספר ההריונות. למרבה הצער, 

במקומות רבים בעולם, נערות לא נשלחות לבית הספר מפני שאין בהם מתקנים תברואה מספקים או מפני 

שעליהן לבלות שעות ארוכות מדי יום באיסוף מים.

חינוך לקוי
 מבין 67.5 מיליון הילדים שאינם לומדים ברחבי העולם, 95 אחוזים חיים במדינות מתפתחות. העדר גישה 

לחינוך איכותי מונע ממיליוני אנשים ברחבי העולם לצאת ממעגל העוני הקיצוני. מבין 67.5 מיליון הילדים 

ורובם חיים  יותר ממחצית הם נערות,  נגישים ביותר.  והבלתי  נמנים עם העניים  שאינם לומדים, הרוב 

במדינות עימות ובאזורים כפריים. רוב הילדים הנרשמים לבית הספר מסיימים אותו כשאין מחזיקים אפילו 

במיומנויות קריאה ומתמטיקה בסיסיות, לעתים קרובות משום שבבתי הספר אין מספיק מורים, ספרים או 

מבנים היכולים לסיפוק חינוך איכותי. בעוד שמדינות רבות פתחו את שערי בית הספר למיליונים בשנים 

האחרונות בזכות ביטול דמי הלימוד, עלויות אחרות כגון מדים ומבחנים עדיין מונעים מילדים להירשם, 

ורבות מהמשפחות העניות זקוקות לילדיהן, ובעיקר לבנותיהן, שיעזרו במטלות שונות בבית, בין השאר 

בעבודה בחקלאות ובאיסוף מים. 
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עוני – לעומק העניין: העובדות
האם אלו גורמי העוני, תוצאות העוני, או שניהם גם יחד?

HIV/איידס ומחלות זיהומיות אחרות
לבריאות תפקיד מרכזי ומשפיע על מחייתן והתפתחותן של קהילות שונות. אין להתעלם ממצב מערכת 

הבריאות ומבריאות התושבים. כגורם לעוני וכתוצאה של עוני גם יחד, קהילה לא בריאה יוצרת מדינה לא בריאה.

מערכת חיסונית חלשה הנפגעת מחשיפה לווירוסים, לחיידקים ולרעב מתמיד יוצרת קהילות מתפתחות 

או  לחיות בה עם מוגבלויות, לפתח תלות  ושרבים הסיכויים  נמוכה,  שאינן מסוגלות לעבוד, שתפוקתן 

למות בגיל צעיר. בשל הצורך לטפל בבני משפחה, משפחות מפסידות ימי עבודה, וחשיפה למחלות גורמת 

כמחלה עצמה  הרס  לעתים  זורעת  למחלה  סטיגמה המתלווה  בלידה.  ולמוות  היריון  במהלך  לסיבוכים 

וגורמת לנידוי חברתי, לפיטורים מעבודה, למקרי התעללות וחוסמת גישה לשירותים בסיסיים.

יותר מחמישה מיליון ילדים מתים מתת-תזונה מדי שנה, וילד מאבד את אמו בלידה מדי דקה במדינות 

מתפתחות.

השפעה  לשלושתן  אך  ולטיפול,  למניעה  הניתנות  מחלות  שלוש  הן  ומלריה  שחפת  HIV/איידס,  אמנם 

המוות  מקרי  מכלל  אחוזים   90 נמנו  לסהרה  שמדרום  באפריקה  בעולם.  העניות  המדינות  על  הרסנית 

במלריה בעולם, שני-שלישים מהאנשים החיים עם HIV, וכמעט שליש מכלל מקרי השחפת.

מצילים  וכבר  יעילים  כלכלית,  מבחינה  נגישים  ומלריה  שחפת  ב-HIV/איידס,  ולטיפול  למניעה  הכלים 

מיליוני בני אדם מדי שנה. למשל, הודות ללחץ אפקטיבי להורדת מחיר התרופות ולהקמת תכניות כדוגמת 

Global Fund ו-PEPFAR, במדינות העניות בעולם, גם אם אדם מאובחן כנשא נגיף HIV, אין זה אומר 

שדינו מוות. ב-2010, יותר מחמישה מיליון אפריקאים קיבלו תרופה ל-HIV/איידס, עלייה של 50 אלף איש 

מ-2002. גם הטיפול לשחפת זמין הרבה יותר – 36 מיליון מקרי שחפת זכו לטיפול בין השנים 1995-2008.

טיפול לקוי באם ובילד
על פי הערכות, בכל שנה מתות 358 אלף אימהות מגורמים הקשורים להיריון, ו-7.6 מיליון ילדים מתים 

לפני יום הולדתם החמישי. במדינות העניות בעולם מתרחשים רובם המכריע של מקרי המוות של אימהות 

וילדים. מחלות כדוגמת דלקת ריאות, שלשולים, מלריה וחצבת, שאינן נחשבות כמסכנות חיים במדינות 

עשירות, הן עדיין הגורמים המובילים לתמותת ילדים ברחבי העולם. לנשים באפריקה שמדרום לסהרה 

באזורים  החיות  לנשים  ל-4,300  אחד  של  לסיכוי  בהשוואה  הלידה,  בשעת  למות  ל-31  אחד  של  סיכוי 

מפותחים. מערכות בריאות חלשות הן אחת הסיבות המרכזיות לפער העצום הזה. בשל העדר עובדים 

במערכת הבריאות, וחוסר במרפאות ובציוד, לנשים ולילדים רבים אין גישה לשירותי בריאות בסיסיים, 

ביניהם חיסונים ומעקב היריון.

שני מיליון ילדים בני פחות מחמש מתים משלשולים מדי שנה ומדי חמש שניות ילד מת מרעב, הסיבה 

ליותר מ-60 אחוז מתמותת הילדים. בעולם של היום, שבו שפע כה גדול, אין אלא לתהות מדוע אנחנו 

ניצבים מול מספרים מחרידים כל כך.
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מחסור חקלאי ועלייה דרמטית במחירי המזון
ב-2008, הקפיצה במחירי המזון העלתה לשיא חדש את מחירם של מוצרי מזון מיובאים כדוגמת אורז, 

חיטה ותירס וסיכנה את חייהם של אנשים רבים במדינות עניות. לעובדה זו, לצד המשבר הכלכלי העולמי, 

השפעה כלכלית הרסנית על משפחות עניות, שלעתים קרובות מוציאות לפחות מחצית מהכנסתן על מזון. 

מעריכים כי ב-2009, חצה מספר הרעבים ברחבי העולם את רף המיליארד. על אף שהמספר ירד מעט ל-925 

מיליארד ב-2010, הוא עומד לעלות שוב מפני שמחירי המזון עלו בחמישים אחוזים בהשוואה למחירם 

לפני שישה חודשים, אנליסטים חוזים כי העלייה תישאר בעינה שנים ועלולה לדרדר מיליונים לעוני ולרעב.

בעיקר באפריקה שמדרום לסהרה, החקלאות נפגעת מתפוקה נמוכה ומהשקעה לא מספקת, מצב המקשה 

על אפריקאים להפיק כמות מספקת של מזון ולהתפרנס מחקלאות.

קיים צורך דחוף בכלים, דשנים, זרעים וגישה מידע שיסייעו לקהילות למנוע משבר מזון נוסף. בטווח 

הארוך, ביטחון תזונתי והתפתחות כלכלית דורשים השקעות משמעותיות בחקלאות ובפיתוח חקלאי וכפרי. 

תשתיות טובות יותר, שיפור טכנולוגי, הכשרה וגישה לשירותים כלכליים, יסייעו לחקלאים ליהנות מעלייה 

ביבול ולחזק את קשריהם לשווקים המקומיים, האזוריים והבין-לאומיים.

שינוי האקלים
ההתמודדות עם האקלים כמוה כצורך בצדק: מדינות מתפתחות סופגות 98 אחוזים מההשפעות הקשות של 

אסונות כתוצאה מהאקלים, 99 אחוזים מכל מקרי המוות, לצד יותר מ-90 אחוזים מההפסדים הכלכליים 

המוחלטים, בעוד 50 מהמדינות המתפתחות בעולם תורמות פחות מאחוז אחד לפליטות גזי החממה בעולם.

שינוי האקלים מסכן את הדרישות הבסיסיות לבריאות ולאיכות חיים. מחלות שלשוליות, תת-תזונה, מלריה 

וקדחת דנגי הורגות כיום מיליוני אנשים מדי שנה, וצפויות להחמיר כתוצאה משינויי האקלים. שיטפונות 

מזהמים מי שתייה, מגבירים את הסיכון למחלות המועברות במים והם בית גידול לחרקים נושאי מחלות 

ומגדילות את  יתושים. בצורות משפיעות על הייצור החקלאי, מפחיתות את הביטחון התזונתי  כדוגמת 

תת-התזונה. הולך וגובר החשש שהשפעות שינוי האקלים יעוררו מתח חברתי ועימותים. עלול להיווצר 

מצב שבו קהילות מתחרות על משאבים הולכים ומתדלדלים או נאלצות להיעקר ממקומן כתוצאה מעליית 

מפלס פני הים ומאסונות אחרים הקשורים לאקלים.

משא ומתן הנוגע לשינוי האקלים ייצור למנהיגים בין-לאומיים הזדמנות ייחודית לטפל בהשפעות שינוי 

האקלים על עניי העולם. לשם כך דרושה תגובה בשני מישורים: שינוי המצב במטרה לסייע למדינות עניות 

להתמודד עם השפעת שינוי האקלים, והקלה על המצב במטרה להפחית את פליטות גזי החממה בכל 

העולם ולמנוע עלייה בשחרור גזי חממה במדינות מתפתחות.  

מים ותברואה
לעוני  קץ  לשים  שנעשים  המאמצים  את  מערערים  בסיסית  תברואתית  תשתית  והעדר  מלוכלכים  מים 

הקיצוני ולמחלות הקשות במדינות העניות בעולם. תחום התברואה עוסק בשאלות כגון היכן אנשים עושים 



53

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

Why Does Poverty Exist?��

ממשלות רבות עשו את הצעד הראשון לקראת רתימת הפוטנציאל החינוכי והשקעת משאבים רבה יותר 

 46.5 לראשונה  נשלחו  לאחר שמיטת החובות,  במדינות אפריקה שמדרום לסהרה,  הזה. למשל,  במגזר 

מיליון ילדים לבית הספר בין השנים 1999-2008, וממשלות רבות הפנו חלק ממיליוני הדולרים לביטול 

דמי הלימוד.

תשתית לקויה
במדינות מתפתחות רבות ברחבי העולם חסרות אף התשתיות הבסיסיות ביותר. חשיבות התשתית נעוץ לא 

רק ביכולת לספק שירותים בסיסיים או לקדם את הכלכלה, אלא ביכולת לאפשר לקהילות העניות ביותר 

בעולם גישה למגוון רחב של שירותים חברתיים, למערכת בריאות ולאפשרויות פרנסה רחבות יותר. 

אנרגיה  מקורות  אין  איש  מיליארד  ל-2.3  לכבישים,  גישה  אין  העולם  ברחבי  אנשים  ממיליארד  ליותר 

אמינים, ול-4 מיליארד אין שירותי תקשורת מודרניים.

העדר תשתית ראויה מנציח עוני מפני שהוא שולל אפשרויות. רעב, אחד התסמינים הבולטים ביותר של 

עוני, נובע לעתים קרובות לא מהעדר אוכל, אלא מהמרחק הגיאוגרפי ממנו. הביטחון התזונתי של אנשים 

החיים הרחק ממקורות מזון תלוי בתשתית שתבטיח אספקה זולה ויעילה של מזון.

עימות
ההתפתחות,  ביכולת  קשות  לפגוע  עלולים  קהילות,  של  התפתחות  במאמצי  מחבלים  אלימים  עימותים 

וקושרים את המשך ההתפתחות בהפסקת העימות. כלכלות בעימות גדלות לאט יותר בשיעור של אחוז עד 

שני אחוזים מכלכלות בזמן שלום והכסף מופנה למימון הלחימה במקום להפחתת העוני ולפיתוח. 

הבנק העולמי מעריך שמלחמות אזרחים אורכות בממוצע שבע שנים, גורמות לירידה של 2.2�� 

הכנסה  בעלות  למדינות  לשנה  דולר  מיליון   54 ועולות  לשנה,  לנפש  הגולמי  בתוצר  אחוזים 

נמוכה.

, תשע מבין עשר המדינות הנמצאות בתחתית מדד הפיתוח האנושי ניהלו עימות כלשהו.  מאז 1990��

כיום, 35 מבין 46 המדינות שמצבן שברירי מנהלות עימות והן מהוות 30 אחוזים מהמדינות שבהן 

האזרחים מתקיימים על דולר ביום.

כל המדינות המזוהות על ידי תכנית המזון העולמית כ”מוקדי רעב” נמצאות בעימות או מוצפות  ��

בפליטים כתוצאה ממשבר.

“ישנו קשר מפתיע בין עושרה של אומה ובין סיכוייה לפתוח במלחמת אזרחים. במדינה שבה התל”ג לאדם 

הוא רק 250 דולר, הסבירות הצפויה לפתיחה במלחמה )בנקודה מסוימת בטווח של חמש שנים( עומד על 

15 אחוזים... הסבירות למלחמה צונחת במחצית במדינה שבה התל”ג עומד על 600 דולר לאדם. במדינות 

שהכנסתן לנפש עולה על 5,000 דולר ה לפריצת מלחמת אזרחים נמוך מאחוז אחד.”

Humphreys & Varshney, 2004. Violent Conflict and the Millennium Development Goals: 

diagnosis and recommendations
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הבריאות. למשל, במוזמביק השתמשו בחסכונות לחיסון ילדים נגד טטנוס, שעלת ושלשולים, בעוד קמרון 

הפנתה את הכסף שנחסך להשקת תכנית לאומית לחינוך בנושאי HIV/איידס, לבדיקות איידס ולמניעת 

הידבקות במחלה.

על מנת להגן על ההצלחה ולהמשיכה, על מדינות עשירות לעמוד בכל התחייבויותיהן לביטול החובות, 

שימנעו  מיידיים  צעדים  ולנקוט  במצוקה,  אחרות  עניות  במדינות  החובות  תשלום  על  ולהקל  להמשיך 

ממדינות לצבור חובות חדשים.

סיוע חוץ בלתי יעיל
פיתוח או סיוע חוץ הוא תרומות מפוקחות שניתנות על ידי מדינה אחת או יותר במטרה לסייע במאבק 

או  פיתוח  פרויקטי  מימון  ידי  על  זרות,  בקהילות  פיתוח  לעודד  מנת  ועל  לעוני  מסוימים  גורמים  נגד 

צמיחה כלכלית. לרוב, התחום מכונה "סיוע כלכלי לפיתוח". מספקי סיוע החוץ מכונים "תורמים", ולעתים 

קרובות הסיוע רב-צדדי, הווה אומר, סיוע משולב ממספר מדינות המחולק למספר ארגונים או לארגוני גג 

 .)OECD( העוסקים בפיתוח כדוגמת האו"ם, האיחוד האירופי או הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח

הסיוע לעתים ניתן באופן דו-צדדי, הווה אומר, ממדינה אחת ישירות לאחרת.

סיוע יעיל מספק כספים שמטרתם להעצים קהילות באמצעות משאבים שהקהילות יכולות לרתום ליציאה 

מהעוני. סיוע יעיל לא רק מספק כסף: הוא מקדם את התפיסה שקהילות במדינות עניות אחראיות על 

עתידן ובדרך כלל המתאימות ביותר להכריע איזה פרויקטים עליהן להפעיל. למרבה הצער, הסיוע עובר 

פוליטיזציה ולעתים קרובות נקשר לקניית שירותים מהמדינה המספקת אותו ולכן גם מועיל לאותה מדינה. 

כתוצאה מכך, בסופו של דבר, חלקים גדולים מסיוע החוץ מבצרים מעגלי עוני שמעצבים את חייהם של 

האנשים במדינות המתפתחות כלכלית.

ב-2005, יותר מ-150 מדינות, ארגונים רב-צדדיים וארגונים לא ממשלתיים הסכימו על סדרת עקרונות 

משותפים בנוגע לאספקת סיוע בפיתוח למדינות עניות.
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את צרכיהם ומה קורה לפסולת שהם מייצרים. מתקני תברואה כוללים שירותים, מערכות ביוב ומפעלי 

טיהור שפכים לצד טכנולוגיות פשוטות יותר כמו שירותים ציבוריים ובורות שופכין. ל-2.6 מיליארד איש, 

אין אפשרות  ול-884 מיליון איש  ראויים  גישה למתקני תברואה  אין  יותר משליש מאוכלוסיית העולם, 

להשיג מים נקיים. גורמים אלו אינם מאפשרים שינוי בתדירות הפצת המחלות ואינם מסייעים בהפחתת 

השיעורים הגבוהים של תמותת ילדים.

ל-1.2�� מיליארד איש אין שירותים.

לא כל השירותים היגייניים: ל-2.5�� מיליארד איש אין שירותים בטוחים, פרטיים או היגייניים.

4,100 ילדים מתים מדי יום משלשול חמור, הנגרם בשל לקויות בתברואה ובהיגיינה. נשים ונערות במדינות 

מתפתחות מכלות את רוב ימיהן באיסוף מים עבור משפחותיהן, הן צועדות 5.5 קילומטרים בממוצע ביום 

ומביאות מים למשפחתן. לעתים קרובות, נערות נושרות מבית ספר יסודי מפני שבבתי הספר אין שירותים 

נפרדים וגישה נוחה למים נקיים.

ההשקעה במים ובתברואה גם חכמה מבחינה כלכלית. כל דולר שמושקע במים ובתברואה מניב שמונה 

דולרים שנובעים מחיסכון בזמן, מעלייה בתפוקה ומהפחתת הוצאות בריאות. אם יגשימו את מטרות המים 

והתברואה שנקבעו ב”מטרות הפיתוח למילניום”, תחסוך אפריקה שמדרום לסהרה 22 מיליארד דולר מדי שנה.

שחיתות וממשל לקוי
שחיתות וממשל לקוי הם שניים מהמחסומים הגדולים ביותר בחיסול העוני הקיצוני: הם חוסמים קדמה; 

מונעים מכספים להגיע למערכת הבריאות והחינוך; מגבילים את הגישה לעבודות ולהטבות סוציאליות; 

מאכלים מערכות משפטיות ומקשים על סיוע בין-לאומי יעיל בחלקים העניים ביותר בעולם. ניתן למצוא 

שחיתות במדינות מפותחות כמו גם במדינות מפותחות פחות, אבל שחיתות בקהילות פגיעות מחרבת חיים 

ועוצרת כל התקדמות.

בנוסף למחיר האנושי והפסיכולוגי שמשלמות האוכלוסיות באפריקה בשל השחיתות, היא גם עולה כסף. 

היבשת מפסידה בסביבות 148 מיליארד דולר בשנה אך ורק כתוצאה משחיתות.

האחריות והיכולת העצומה לשפר את הממשל והביטחון נמצאת על כתפי מנהיגיה של אפריקה, אבל גם 

על מדינות תורמות למלא את תפקידן ולתמוך ולקדם אחריותיות, שקיפות ויציבות.

חובות
נקטו מדינות עשירות צעדים לביטול חובותיהן של המדינות העניות בעולם. בסך הכל,  החל מ-1996, 

כן  לפני  נזקפו  מתוכם  דולר  מיליארד   93 כאשר  דולר,  מיליארד   110 כמעט  של  בשיעור  חובות  בוטלו 

לחובת מדינות באפריקה שמדרום לסהרה. ההקלה הזו סייעה לממשלות עניות לשחרר משאבים שהופנו 

להשקעה באזרחי המדינה. רבות מממשלות אפריקה השתמשו בכסף שנחסך לביטול דמי לימוד, ופתחו 

את שערי בתי הספר בפני מיליוני ילדים עניים. מדינות אחרות הזרימו את הכסף שנחסך לשיפור שירותי 


