A FOME ASSOLA A HUMANIDADE

(2ª Parte)

Como vive-se uma fase de um neoliberalismo radical, fundamentalmente no Brasil, precisa-se
dispor a compreender esse fenômeno e não se deixar guiar por ele mas, ao contrário, buscar forças
para que o sonho e a utopia de um mundo possível, não se desfaça dentro de nós, mas que se efetive
com maior firmeza através da união, da ajuda, da busca de soluções que nasçam nas bases desse
agrupamento, dessa cooperativa, de uma formação contrária ao que esperam. Como disse Leonardo
Boff, em uma entrevista:
“uma sociedade não pode viver sem utopia, pois atola no brejo de seus próprios
interesses; ela precisa de sonho e de utopia. A utopia não pode vir do sistema,
pois Einstein dizia, o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que
tira da crise. E, referindo-se ao Papa, nos encontros da América Latina:
devemos trabalhar pelos três ts: trabalho, terra e teto.”
Impõe-se o cativeiro, o medo, a insegurança, a desesperança, a fome, a falta de trabalho, de
moradia, de conhecimento, de cuidados. E é do fundo desse poço que deve-se recomeçar, plantando a
semente da esperança, pois nela está a base e o fim de tudo, da capacidade criativa para uma
condição de vida condizente com cada realidade.
“Assim é: os homens nascem sob o jugo, são criados na servidão, sem
olharem para lá dela, limitam-se a viver tal como nasceram, nunca
pensam ter outro direito nem outro bem senão o que encontraram ao
nascer, aceitam como natural o estado que acharam à nascença. Mas o
costume, que sobre nós exerce um poder considerável, tem uma grande
força de nos ensinar a servir e (tal como de Mitrídates se diz que aos
poucos foi se habituando a beber veneno) a engolir tudo até que deixamos
de sentir o amargor do veneno da servidão” (Étienne de La
Boétie).http://www.pensarcontemporaneo.com/1612-2/ acesso em 13 04 17
Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo,
sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. E, em pleno século XXI, um
em cada seis seres humanos passa fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fração muito
pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do
nosso
tempo.
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