
VII MIGRACIONS ACTUALS I EL SEU FUTUR 

 

 Àfrica fa 2 milions d'anys, un grup d'hominoides salten dels arbres i es 
posen en posició vertical, per cercar els aliments des de terra. Són coneguts com 
a "Homo erectus". 

 Ens ocupa que en els pròxims 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 54 estats africans d'un PIB que 
puguin obtenir i que els garantissin un nivell de vida suficient a fi que les seves 
poblacions no hagin d'emigrar per manca de recursos. 

 És conegut que "NINGÚ MARXA DE LA SEVA TERRA SI ES GUANYA LA VIDA 
I TÉ UN FUTUR". 

 A partir d'aquí els pobles posseeixen pel fet d'existir el dret de 
reconeixement de les dignitats diverses en els éssers humans i en conseqüència 
el dret a la restitució, la reparació i la justícia davant la violació individual i 
sobretot massiva dels drets humans que han sofert durant massa temps. Cas del 
continent africà. 

 En l'escrit núm. VI es detalla l'establiment d'una planta d'energia 
alternativa al Senegal per a una població de 2000 persones, a fi d'aconseguir 
aigües de boca i de rec i la seva sostenibilitat agrícola i industrial. És una 
simulació, que funciona, i que fa possible ampliar-la a la resta del territori africà. 

 Si es fes a tot el continent africà es pot aconseguir finalment el dret a la 
restitució, reparació i la justícia a tots els estats i pobles i a més la seva 
sostenibilitat futura i també evitar les migracions actuals dels seus habitants. 
El projecte descrit pot resultar ambiciós i utòpic. A modo de grans projectes 
aconseguits al llarg de la història podem descriure alguns dels realitzats que a 
priori semblaven també utòpics. 

 Les piràmides d'Egipte com la de Keops de 146 metres d'alçada 
i d'1,3 milions de blocs de pedra de 45/50 Kgs. arrossegats i deixats al lloc pels 
treballadors. 

 Les piràmides del Yucatán (Mèxic), construïdes en la civilització maia. 
La gran muralla de la Xina, construïda com a sistema de defensa de les seves 
fronteres, que té una longitud de 21196 Km. 



 El poble de Machu Picchu construït pels incas als Andes a una altura de 
2430 metres. Es desconeix com els enginyers d'aquest poble van poder pujar 
blocs de pedra de 20 tones. Ja que desconeixen la roda i les seves aplicacions. La 
ciutat ha estat declarada per la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat i Santuari 
Històric. Té una superfície total de 32592 hectàrees que engloba la flora i fauna 
del territori. 

 La construcció del canal de Suez que comunica el mar Roig amb el 
Mediterrani, i estalvia un munt de dies de Navegació amb relació al recorregut 
històric de costejar el continent africà per anar a les rutes d'Àsia i Austràlia. 
El canal de Panamà (Amèrica Central), que comunica l'Atlàntic amb el Pacífic i 
estalvia de donar la volta pel cab d'Hornos a la navegació. 

 El ferrocarril transsiberià que uneix les ciutats de Moscou (Rússia europea) 
amb Vladivostok (Extrem Orient a prop de les fronteres de la Xina i de Corea del 
Nord) amb una longitud de 9288 Km. I construït en 15 anys. 
I més actualment, l'arribada de l'home a la Lluna i l'enviament al planeta 
Mart d'un coet amb un vehicle per a recollir mostres de les seves terres i retornar-
les a la Terra. Els Estats Units i la Xina per separat són els seus protagonistes. 

 És evident que al segle XXI, és té una visió global de la vida en el planeta 
Terra i la importància que té les relacions de l'home/dona amb la natura, els 
límits de la mateixa naturalesa per a la seva conservació i també la relació de 
fraternitat entre els humans. És a dir una cosmovisió que engloba totalment 
natura/humans. 

 Per el que estem obligats per a poder subsistir, resoldre els desajustos 
que afecten la natura i als seus pobladors. En aquest sentit és important arreglar 
els problemes de subsistència a l'Àfrica i evitar les seves migracions. 
D'aquests canvis podem creure també seriosament l'existència i continuïtat dels 
països rics del primer món. 
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