3% DAS DESPESAS NO SECTOR
MILITAR DOS EUA PODEM
ACABAR COM A FOME NA TERRA.

Esta proposta poderia acabar com a fome no mundo inteiro.
A vida de um ser humano nunca deveria ser condicionada pela fome. Uma criança ou um
adulto não deve, nunca mais sofrer os horrores da fome. A fome sendo um perigo para
qualquer um de nós, pode ser transformada em algo do passado. Tudo quanto
necessário, além das competências básicas na distribuição de recursos, representa 3 por
cento do orçamento militar dos Estados Unidos, ou seja 1,5 por cento de todos os
orçamentos militares mundial.
Nos últimos anos, o orçamento militar dos EUA aumentou dramaticamente. De novo, esse
plano o escalaria aos 97 porcento do seu nível actual, uma diferença muito aquém do
valor anual não contabilizado.
A eliminação da fome no mundo resultaria numa mudança tremenda. A gratidão sentida
por aqueles que o fizeram seria poderosa. Imagine o que o mundo pensaria dos Estados
Unidos, se fossem conhecidos como o país que acabou com a fome no mundo. As
vantagens para as comunidades seriam transformacionais. As vidas humanas resgatadas
da miséria e da incapacidade constituiriam uma dádiva enorme para o mundo.
Veja como 3 por cento dos gastos militares dos EUA poderiam o fazer. Em 2008, as Nações
Unidas disseram que US$ 30 bilhões por ano poderiam acabar com a fome na Terra, como
publicado no New York Times, Los Angeles Times, e em muitos outros meios de
comunicação. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação diz-nos
que esse número ainda está actualizado.
A partir de 2019, o orçamento base anual do Pentágono, adicionado ao orçamento de
guerra, e às armas nucleares no Departamento de Energia, os gastos militares do
Departamento de Segurança Interna e outros gastos militares totalizaram mais de US $ 1
trilhão, na verdade trata-se de US $ 1,25 trilhão. Três por cento de um trilhão representa
30 bilhões.
Os gastos militares globais são de US $ 1,8 trilhão, conforme calculado pelo Instituto
Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que inclui apenas US $ 649 bilhões
em gastos militares dos EUA a partir de 2018, tornando o total global actual bem acima
de US $ 2 trilhões. Um por cento e meio de 2 trilhões representa 30 bilhões. Pode-se
pedir a qualquer país na Terra que possua um exército que mova a sua parte no sentido
de aliviar a fome.
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