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Noruega és el país on es viu més bé i el
Congo, el pitjor
Espanya apareix al lloc 23, davant d'estats com Itàlia i el Regne Unit
Dimecres, 2 de novembre - 15:05h.
EFE / Copenhaguen -

Noruega encapçala un any més la llista de països on es viu més bé, que tanca la República Democràtica del Congo (RDC),
segons l'índex de desenvolupament humà (IDH) difós per l'ONU. Austràlia, Holanda, els EUA, Nova Zelanda, el Canadà, Irlanda,
Liechtenstein, Alemanya i Suècia la segueixen per aquest ordre en la classificació anual, que té en compte els ingressos,
esperança de vida i nivell de l'educació a cada país, i que ha presentat el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD) a Copenhaguen.
A la llista, que inclou 187 països --18 més que l'any passat--, Espanya apareix en el lloc 23, davant d'Itàlia i del Regne Unit i d'altres
com Xile (44), l'Argentina (45), Uruguai (48) i Cuba (51), els més ben classificats a Amèrica Llatina. Els 10 països que ocupen els
últims llocs pertanyen a l'Àfrica subsahariana: Guinea, República Centreafricana, Sierra Leone, Burkina Faso, Libèria, el Txad,
Moçambic, Burundi, Níger i la RDC.

Descensos de Kuwait i Finlàndia
La comparació de l'últim lustre revela que Cuba, amb 10, i Veneçuela i Tanzània, amb set, són els que més llocs han pujat, mentre
que els que més han retrocedit a la llista són Kuwait i Finlàndia, que n'han perdut vuit i set, respectivament. Noruega segueix
mantenint la primera plaça si en lloc de l'IDH s'usa l'IDH-D, que té en compte les desigualtats internes, però altres països
experimenten descensos acusats, com els EUA, que baixa al lloc 23; Corea del Sud, del 15 al 32, i Israel, del 17 al 25.
En el cas dels EUA i Israel, el descens obeeix sobretot a la desigualtat en els ingressos, encara que la sanitat també és un factor
en el primer, segons l'informe, que destaca al contrari com altres països com Suècia i Dinamarca pugen llocs a l'aplicar-los l'IDH-D.
"L'IDH ajustat a les desigualtats ajuda a avaluar millor els nivells de desenvolupament per a tots els segments de la societat, millor
que per al mític ciutadà mitjà", assenyala en un comunicat Milorad Kovacevic, responsable de les estadístiques de l'informe.
Sostenibilitat i equitat: un futur millor per a tots, com es titula l'informe de 185 pàgines, revela que la distribució dels ingressos ha
empitjorat a la majoria del món i que Amèrica Llatina segueix sent la regió més desigual, encara que si s'aplica l'IHD-D la superen
l'Àfrica Subsahariana i el Sud d'Àsia.

Desigualtat de gènere
Suècia encapçala l'índex de desigualtat de gènere (IDG), ordenat de menys a més, davant d'Holanda, Dinamarca, Suïssa,
Finlàndia, Noruega, Alemanya, Singapur, Islàndia i França. Níger, el Txad i el Iemen, en ordre descendent, tanquen la llista de l'IDG,
un dels índexs complementaris llançats l'any passat pel PNUD i que en aquesta edició compara 146 països.
Un altre índex és el de pobresa multidimensional (IMP), que examina a nivell familiar factors com l'accés a aigua potable,
combustible i serveis de salut, així com articles domèstics i estàndards de construcció de cases. Més de 1.700 milions de persones
en 109 països vivien en pobresa "multidimensional" a finals de l'última dècada, segons l'informe.
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