Oxfam
Globale
Velfærdsrapport:
de 8 rigeste = de 3,6 mia.
fattigste
16. jan., 2017 – Ifølge en netop publiceret rapport fra den
britiske NGO, Oxfam, »er svælget mellem de superrige og den
fattigste halvdel af den globale befolkning skarpere end
tidligere antaget, med blot otte personer, der ejer lige så
meget rigdom, som 3,6 mia. mennesker tilsammen«. For et år
siden skulle der 62 af verdens rigeste mennesker til at udgøre
det samme som halvdelen af planetens befolkning. Disse otte
personer omfatter seks amerikanere, en mexicaner og en
spanier; alle for nær en enkelt får deres rigdom fra
finansaktiviteter eller fra informationsteknologi-sektoren.
Det er sandsynligt, at disse otte personer ikke er blevet så
meget rigere, men – som det ses at den uafbrudte
tidevandsbølge af flygtninge, der strømmer ind i Europa fra
briternes, saudiernes og Obamas krige, eller fra det
igangværende folkemord i Yemen – så er et udsnit af verden
blevet meget fattigere.
Oxfam-rapporten, der har timet sin publikation til at falde
samtidigt med den årlige samling af de globale, politiske
eliter og forretningseliter i Davos, Schweiz, dokumenterer
virkningerne i den virkelige verden af imperiepolitikken med
»langvarige krige«.
»Ifølge Forbes-listen«, siger rapporten, »er grundlæggeren af
Microsoft, Gates, den rigeste person, med en nettoværdi på $75
mia. De andre er, efter rangfølge, Amancio Ortega, den spanske
grundlægger af modehuset Inditex, finansmanden Warren Buffett,
den mexicanske forretningsmagnat Carlos Slim Helu, Amazon-

bossen Jeff Bezos, Facebook-skaber Mark Zuckerberg, Oracles
Larry Ellison og Bloomberg, New Yorks tidligere borgmester.«
Oxfam rapporterede ligeledes, at indtægterne for verdens 10
største selskaber overstiger de samlede indtægter for 180
nationer.
Dette er frugterne af det gamle paradigme, der nu bliver
afvist i nationale valg og erstattet af BRIKS-paradigmet med
udvikling gennem Den Nye Silkevej.
Foto: Citat af Mahatma Gandhi: ’Fattigdom er den værste form
for vold’.
Til refleksion.

