
sementadas de minas antipersoas e 
tampouco se poden traballar.

Non chega con dar peixe, hai que 
ensinar a pescalo. Os países ricos 
respondemos ben cando hai unha 
catástrofe (Haití) pero o que non  
facemos tan ben é axudar a evitalas. 
Porque ese é un traballo lento, gradual e 
as veces invisible.

Hai amores que matan. A axuda 
internacional é insuficiente xeralmente 
aínda que non sempre. A dependencia 
dos países pobres non pode levalos a 
acostumarse a recibir sen máis, a 
esperar que os alimentos cheguen no 
camión semanalmente para o reparto. 
Hai que saber organizarse de xeito 
productivo, responsable e eficaz.

As enfermidades. A fame causa 
enfermidades e unha persoa enferma 
tampouco pode traballar o campo ou 
darlle de comer a súa familia ou 
alimentarse el mesmo. Créase un 
círculo vicioso.

A situación xeográfica. Onde máis 
fame se padece é nos países situados nas 
latitudes dos trópicos. Son os que máis 
sequías pasan e inundacións, aínda que 
tamén son os máis fértiles.
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Caridade responsable. A fame é un 
problema de orixe humano. É o 
resultado de determinadas decisións 
por parte dos gobernantes. Por iso 
canto máis preparada sexa a xente que 
está no poder e canto máis xenerosa e 
sol idaria a  xente dos países 
desenvoltos, menos fame haberá no 
mundo porque mellores respostas se 
darán aos sete puntos anteriores.

Nós somos uns privilexiados porque 
non nos falta de nada, temos a sorte de 
ter unha familia que nos coida, nos 
quere e nos protexe, a sorte de vivir 
nun país con paz e leis que penan estes 
abusos.

Todos eses nenos deberían ter as 
mesmas oportunidades que temos nós 
e todos debemos procurar que sexa así.

Debemos axudarnos uns aos outros, 
buscar o xeito de facelo, colaborando 
con ONGs e se o conseguimos 
contribuiremos a un futuro e un mundo 
mellor.

Mentres uns tiran o que non queren ou 
l les sobra,  outros non teñen 
absolutamente nada. Temos que loitar 
por conseguir un equilibrio e máis 
igualdade.


