
 

QUÈ ÉS OXFAM INTERMÓN  

Oxfam Intermón som persones que lluitem, amb i per les poblacions desfavorides i com a part 
d’un ampli moviment global, amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la pobresa i per assolir que 
tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d’una vida digna. 

És una ONG que des de fa molts anys es dedica de plé a intentar aconseguir un món més just 
mitjançant els projectes de desenvolupament fonamentalment a Amèrica Llatina i Àfrica, 
dissenyats per equips del propi país on es realitza el projecte, i es dedica també a expandir el 
comerç just mitjançant cooperatives agrícoles i artesanals de tot el món, a col·laborar amb els 
altres membres d’Oxfam en emergències i sensibilitza i mobilitza a la societat i pressiona 
als governs  mitjançant diverses campanyes. També té activitats de sensibilització adreçades 
a les escoles. 

Des de fa quasi 20 anys forma part d’Oxfam Internacional, una confederació de 17 ONG, des 
d’Austràlia,Nova Zelanda i Hong-Kong fins Estats Units i Canadà, passant per Intermón, Novib 
d’Holanda i Oxfam de Gran Bretanya, entre altres ONG europees. La confederació Oxfam té 
molta força social, hi ha milions de socis i col·laboradors que hi formen part, i també és 
remarcable la seva capacitat d’incidir políticament. Disposa d’oficines, entre d’altres capitals, a 
Nova York, davant el Consell de Seguretat de Nacions Unides, a Washington, davant el govern 
nord-americà, a Brussel·les per tractar amb  la UE i a Ginebra, seu de multitud d’organitzacions 
internacionals.  

LA CAMPANYA DESIGUALTAT I FISCALITAT 

#IGUALS: Acabem amb la desigualtat extrema.  
És hora de canviar les regles. 

Oxfam Internacional i Oxfam Intermón varen decidir fa dos anys iniciar una campanya on es 
posava de relleu la connexió entre una fiscalitat injusta i la creixent desigualtat social a la 
immensa majoria d’estats del món.  

Des d'Oxfam Intermón denunciem la desigualtat extrema i la seva conseqüència més visible: 
la pobresa. De continuar en aquesta línia, al  2016  
l’1% més ric de la població podria acaparar més 
riquesa que el 99% restant.  

Però la desigualtat és evitable. Juntes podem 
canviar les regles del joc exigint una fiscalitat 
justa i la supressió dels paradisos fiscals. 

La desigualtat és el resultat de decisions polítiques 
i econòmiques deliberades i intencionades que 
afavoreixen sistemes fiscals injustos i regulacions 
internacionals laxes que reforcen els desequilibris 
entre països.  

 

 



 

 

Lluitar per una fiscalitat justa és una de les maneres de reduir la creixent desigualtat. Els 
Governs han de garantir que la càrrega fiscal es distribueixi de forma equitativa: que paguin 
més els qui més tenen (les grans fortunes i les multinacionals) i eradicar l’elusió i evasió fiscal 
que s'empara en els paradisos fiscals. 

La desigualtat extrema corroeix els fonaments democràtics i soscava el creixement econòmic, 
exacerba la bretxa entre homes i dones i entre rics i pobres. Les conseqüències de la 
desigualtat extrema afecten especialment a les persones més pobres i vulnerables, reduint la 
seva esperança de vida i privant-los dels seus drets més bàsics com l'accés a l'aigua, a 
l'atenció  

• La campanya té com a eixos fonamentals: 
- Evitar l’elusió fiscal 
- Acabar amb el frau fiscal 
- Acabar amb els paradisos fiscals 
- La creació d’un organisme mundial de govern per qüestions fiscals 
- Una fiscalitat justa i progressiva 
- Reduir desigualtats salarials a tots els nivells, també les que es produeixen per raons 

de gènere 
 

 

FITXA TÈCNICA DE L’EXPOSICIÓ 
 
Títol:   FISCALITAT INJUSTA, DESIGUALTAT EXTREMA 
Contingut:  La creixent desigualtat en el món constitueix un obstacle per a l’eradicació de la 

pobresa mundial,  calen canvis concrets que permetin corregir-la , com les 
polítiques fiscals  basades en els criteris de justícia, equitat i progressivitat  amb 
una visió global. 

Roll-ups:  5 roll ups individuals amb estructura metàl·lica 
Mides:  200 cm alt x 85 cm ample 
Destinatari:  Públic general  
Material que pot acompanyar a l’exposició: díptic campanya 
 
 
Breu explicació dels  plafons:  

Primer: Per què hi ha desigualtat i comparació més rics del món/més pobres del món. 
Segon:Desigualtat en el Nord i desigualtat en el Sud i la propietat de la terra com a forma més 
antiga de desigualtat. 
Tercer: Mapa de paradisos fiscals i l’evasió fiscal com a fre al desenvolupament. També un 
exemple positiu i un exemple negatiu de fiscalitat a l’Àfrica. 
Quart: El frau fiscal a Catalunya i Espanya, especialment de les grans empreses, i propostes 
d’Oxfam Intermón per corregir la situació. 
Cinquè: Solucions globals d’Oxfam al problema del frau i l’elusió fiscal i un bon exemple a 
República Dominicana sobre l’actuació de la societat civil.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 


