ZÀMBIA

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS
Zàmbia limita amb Zimbàbue, Botswana, Namíbia, Angola, la República Democràtica
del Congo, Tanzània, Malaui i Moçambic. No té sortida al mar.
Població: 15 milions d’habitants
Renta per càpita: 1.215 euros
Esperança de vida: 61,8 anys
Índex de Desenvolupament Humà: posició 45
Capital: Lusaka
Divisió territorial: està organitzada en 10 províncies
Idioma: anglès i altres llengües natives
Moneda: kwacha zambiana

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
L’economia de Zàmbia es basa en gran mesura dels ingressos de la indústria del coure, no obstant això,
la majoria dels habitants depenen de l’agricultura, en les comunitats rurals, i de petites empreses en els
entorns urbans.
El creixement econòmic en els últims anys s’ha vist acompanyat per millores en les àrees de salut i educació.
Tanmateix, la desigualtat es manté alta, amb un índex de pobresa del 76% i el 24% a les zones rurals i
urbanes, respectivament.
Els efectes de l’escalfament global s’han sentit especialment al sud del país amb períodes perllongats de
sequera, la qual cosa ha perjudicat els ingressos i la seguretat alimentària dels pagesos.

EL NOSTRE SOCI LOCAL
www.dappzambia.org
Development Aid from People to People (DAPP) Zambia va iniciar-hi l’activitat al 1990.
En 2018 va gestionar projectes en els següents àmbits:
• Educació
• Salut i malalties contagioses
• Agricultura i desenvolupament rural
• Desenvolupament comunitari
L’equip està format per 950 treballadors i 18.321 voluntaris es van involucrar en les 156 unitats del projecte.
El seu radi d’acció va arribar a 30 districtes a totes les províncies.
El nombre de beneficiaris dels projectes ascendeix a 1,1 milions de persones. D’altra banda, part dels
recursos econòmics procedeixen de la venda de roba de segona mà procedent d’Europa, a preus assequibles
i de qualitat: es calcula que les 33 botigues minoristes de roba i calçat compten amb 1,5 milions de clients.

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018
Educació

Desenvolupament comunitari

La Ciutat dels Nens (Children’s Town) va ajudar 564
nens vulnerables proporcionant-los formació en
educació i en capacitació vocacional.

El projecte ZAMFAM de Suport a la Infància (Child
Aid) es va dur a terme a 10 districtes i va beneficiar
a 150.000 nens de 72.000 famílies. El projecte va
analitzar l’índex d’estat de benestar infantil amb
avaluacions realitzades porta a porta: la conclusió és
una millora significativa en salut, nutrició, habitatge
i educació.

Salut i malalties contagioses
El programa Control Total de l’Epidèmia (Total
Control of Epidemics) es va aplicar a tres districtes,
es van realitzar proves a 23.284 persones i es va
identificar a 1.461 persones que viuen amb el VIH.

Altres
Al 2018 es va treballar en nou instal·lacions
penitenciàries (vuit d’adults i un de menors) millorant
el benestar i la salut de 1.500 persones; es van dur a
terme projectes centrats en la salut, el benestar i la
rehabilitació dels reclusos adults i joves.

Es van obtenir bons resultats en els projectes de
Suport a la Infància de Mumena, Nampundwe i
Chingola, que va abastar 32 centres preescolars i es
van construir o van millorar 19 punts d’aigua.
El Projecte de planificació familiar va atendre a més
de 240.000. El govern va recomanar que aquesta
iniciativa s’estengués i, gràcies a això, 400.000
persones van rebre missatges de planificació familiar
així com salut de sexual i reproductiva.

Agricultura i desenvolupament rural
El projecte Club d’Agricultors (Farmers Club) al sud del país es va ampliar a prop de 11.000 beneficiaris. Es
van organitzar activitats com a estratègies de mercat amb plataformes mòbils, centres on els pagesos poden
recol·lectar grans per a la venda comuna...

