V MIGRACIONS ACTUALS I EL SEU FUTUR

Àfrica fa 2 milions d’anys, un grup de hominoides salten dels arbres i es
posen en posició vertical per cercar els aliments des de terra, son coneguts
com “homo erectus”.
Ens ocupa que en els propers 20 anys poder aconseguir per als 2000
milions de persones que viuran al continent africà complir els objectius
assenyalats per Nacions Unides de desenvolupament de la Cimera del
Mil·lenni per l’any 2000.
El qual significa poder dotar als més de 50 estats africans de un PIB que
puguin obtenir i que els garantissin un nivell de vida suficient a fi de que les
seves poblacions no hagin d’emigrar per manca de recursos.
“NINGÚ MARXA DE LA SEVA TERRA SI ES GUANYA LA VIDA I TÉ UN FUTUR”
La tasca inicial i bàsica consisteix en dotar d’energia solar i eòlica suficient
per a les necessitats de les poblacions, a través de potabilitzadores d’aigua
de mar per a usos agrícoles i de boca i també de KW, per iniciar una base
industrial.
Això es possible ara al segle XXI per l’avanç de les aplicacions tècniques de
l’energia solar i també la dels molins de vent situats a terra ferma o a dins
del mar.
És evident que aconseguir que funcioni aquest projecte millora també la
qualitat de vida del planeta i del ecosistema mundial, així com i mes
important, evitar les migracions actuals per mar que produeixin milers de
morts, justament davant de les costes dels països rics del món.
El projecte de desenvolupament de l’Àfrica requereix de capital i aquest
està disponible en els Bancs privats, Banc Central Europeu, Banc Mundial,
Fons Monetari Internacional, les persones i entitats més rics del planeta,
Estats, Administracions, Institucions privades i públiques, Fons d’inversió i
d’altres.
Donat que el mercat del Capital normalment opera en projectes a curt
termini i amb alts rendiments, el projecte de un Àfrica sostenible amb
inversions a 10 anys i rendiments a partir dels 10 i que sigui continuista
amb els anys, no és suficientment atractiu

De fet per trobar atractiu el projecte HAURIEN DE CAMBIAR DE FORMA DE
PENSAR .
“el augment de la riquesa productiva = creació de riquesa sostenible per
una majoria”
“la especulació = augmentar la riquesa d’una minoria a costa del augment
de la pobresa d’una majoria”
Hem de pensar en la sostenibilitat del nostre planeta Terra. Els recursos
els limitats (minerals, aigua, aire) i el canvi climàtic ens ho demostra (la
contaminació dels aires i de la terra, de l’aigua) la destrucció dels boscos i
les selves i els animals que viuen. Estem eliminant la biodiversitat per
obtenir beneficis immediats i ràpids..
“Quan estiguin tallats tots els boscos de la terra, i no quedi un sol arbre,
que passarà amb l’or acumulat?. Ens el menjarem? “
La “fraternitat política significa col·laboració global en funció d’un objectiu
fitxat que necessita amb urgència la majoria” .
Aquesta fraternitat pot ésser a nivell de països o del planeta.
De la LSi 95. El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la
humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s’apropia alguna cosa és sols per
administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la consciència
el pes de negar l’existència dels altres. Per això, els Bisbes de Nova Zelanda
es preguntaren què significa el manament “no mataràs” quan “un 20%de la
població mundial consumeix recursos en tal mesura que roba a les nacions
pobres, i a les futures generacions, el que necessiten per a sobreviure”
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