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L ' 
~oada a Valèn~de~Aqua
ílÚS posa un punt lsegwtreIa
tivament feliç al'odissea d'uns 
~entenars de migrants afri

cans d'entre els milers i milers que de ma
nera continu¡tda malden per incorporar-se 
al somni europeu. Entre el gèlid cinisme de 
les noves autoritats italianes, el bonisme 
oportunista i sensé recorregut real del nou 
Govern espanyol í la hipocresia general 
que regna a les capitals europees, cal pre
guntar-nos si existeix alguna alternativa 
de ,futur per a la població africana. 

Africa té l.200 milions d'habitants i està 
previst que dupliqui la seva població él 
2050. La mecanitzaCió del camp i la refor
ma agrària expulsen grans quantitats de 
població que, majontàriainent, marxen a 
les ciutats a la recerca de noves oportuni
tats. Unes ciutats que han crescut de forma 
accelerada i on el barraquisme afecta dos 
de cada tres habitants. A més, l'economia 
no creix prou de pressa per donar feina a 
aquesta migració interna. Per exemple, al 
país més poderós de la regió, Sud-àfrica, la 
taxa d'atur juveriil supera el SO%. r és que, 
a més, ~ PIB per càpita africà supera de 
poc els 1.600 euros, davant dels 3D.000 de 
mitjana a la Unió Europea. 

Part d'aquesta població que cerca noves 
oportunitats redirigeix el seu objectiu cap 
a Europa. En molts casos amb unes expec
tatives desmesurades, fruit de la.imatge 
eduIcorada:que els arriba a través delsmò
bils i de les antenes. Però en tot cas, amb 
unes prestacions d'Estat del benestar im
pensables als seus països d'origen i amb 
oportunitats molt més reals de sortir del 
cercle de la misèria. 

Aquest anhel d'arribar a Europa es com
bina amb un ressentiment cap a l'home 
blanc, al qual sovint el jovent africà res
ponsabilitza de la seva situació. Joan Clos, 

Europa, els seus governs i les 
seves empreses, haurien de . 
posar la inversió a Àfrica com 
a prioritat geoestratègica 

bon coneixedor de la realitat africana en la 
seva qualitat de director del programa per 
a l'habitatge de les Nacions Unides durant 
set anys, ens comentava fa uns dies que hi 
ha qui diu que hi ha un acord tàcit entre els 
Estats Units. Europa i la Xina per evitar 
que Àfric.aJ, també. l' Amèrica del Sud s'in
dustrialitzin i romanguin rom a zones de
dicades a "exp19tació minera. amb governs 

. febles i corruptes, més fàcils de comprar. 
Segurament és una percepció exagerada i 
hi ha moltes altres causes de tipus sOcial i 
cultural que expliquen que la globalització 
hagi impulsat les economies asiàtiques 
mentre no ha tingut el mateix impacte a les 
africanes. Només cal parlar amb les perso
nes que viatgen sovint per aquests països i 
la percepció de seguretat personal no té res 
a veure entre unes zones i altres. 

Tot i amb aíxò. és evident que Europa, 
els Seus governs i les seves empreses,liau- . 
rien de posar la inversió i el desenvoJupa
ment industrial africà com a primera prio
ritat geoestratègica. Per solidaritat huma
na, per la responsabilitat que el passat 
colonial recent ens atorga i 'per simple in
terès propi. Una solució a ~ termini, 
però l'únic camí real perqUè Africa no 
esdevingui el gran focus de tensió i de des
ordre mundial en què ara du carni de con
vertir-se. 


