
Doncs jo fa temps
que estic

plantejant-me la
idea de viatjar a
algun d’aquests

països com a
cooperant, per

veure les coses de
prop i ajudar en allò
que pugui. Perquè la

majoria de les
vegades tinc la

sensació que
només ens

assabentem del
que alguns

volen.

Fill meu, jo ja sóc massa
gran per a això d’Internet i,
a més, vols dir que aquestes
coses funcionen?
Sincerament, moltes
campanyes, moltes
maratons, moltes bones
intencions... però això no té
remei.

 I tu, què en
penses?

Disculpeu la intrusió, però
com que us veig tan ficats en
el tema, si us interessa hi ha una
pàgina web on us podeu adherir
a una campanya que demana
a Nestlé la condonació del
deute.

...Etiòpia està
travessant una crisi
alimentària per una

sequera que suposa
per a més d’11 milions
de persones un risc

greu de gran fam... En
aquest context,

Nestlé s’enfronta a un
contenciós amb el

Govern etíop
mitjançant el qual la
multinacional suïssa
exigeix al país africà

el pagament
immediat de 6 milions

de dòlars per una
nacionalització que
el Govern etíop va

portar a terme fa 27
anys...

Quin do de l’oportunitat ni quin do de l’oportunitat,
té tot el dret a reclamar el que li pertoca,

només faltaria!

El que li pertoca?, no sé pas què
dir-te, ja fa més de vint-i-cinc
anys d’allò, vols dir que no ha
tingut prou temps fins ara per

reclamar el que “llavors” li
pertocava?

De debò que la Nestlé té el
do de l’oportunitat!

David convenç Goliat
aannnneexx
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En això té tota la raó,
el govern etíop hauria

d’haver prioritzat la
inversió en el progrés
del país en comptes

d’intentar posar
al corrent els pagaments

del deute extern.

Doncs aquí diu que el cobrament d’aquesta quantitat
suposaria per a Nestlé un 0,007% de la facturació. Això
sense tenir en compte que les vendes totals de Nestlé

són vuit vegades més grans que el PIB d’Etiòpia.

Què vol que li digui,
una cosa no treu l’altra.

A més, quina culpa té
la Nestlé que el govern

etíop no hagi fet els deures?
Massa tripijocs hi deu haver

per allà.

A mi no em mireu, jo ja
compleixo cada any amb la
donació que faig durant les

campanyes de Nadal!

Com si això fos bufar i fer ampolles, amb el munt d’interessos
que hi ha pel mig... Segons la meva opinió, el que caldria haver
fet és invertir diners i muntar un negoci allà, complexos turístics
que explotin els encants de la costa o agències de viatges que
organitzin safaris..., fins i tot jo mateixa hi invertiria si disposés

de capital.

A veure si al final
series tu qui els

reclamaries diners per
una expropiació

indeguda... No sé què
pensar, però la veritat

és que s’ha de fer
alguna cosa i ràpid,
perquè la situació

és gairebé
desesperada.

L’altre dia vaig sentir a la ràdio que s’està
organitzant una recol·lecta d’aliments bàsics,

o sigui que quan es conegui el punt de
recollida me n’hi aniré.




