
  

ZW núm 259. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.dsw-online.org

  

La Fundació Alemanya per a la Població Mundial (DSW) és una organització 

internacional de desenvolupament, que va ser fundada l’any 1991 com una fundació 

privada sense afany de lucre.

 

En un dels seus informes, els indicadors estudiats assenyalen que, a mitjans de 2011, 

la població mundial arribarà als 7 mil milions d’habitants. Altres dades recopilades 

pels seus experts en demografia ens diuen que cada segon arriben al món 2,6 nens, 

la majoria en països emergents, on es concentra el 82% de la població mundial. 

El major creixement demogràfic es registra a l'Àfrica i és a Europa on els índexs de 

natalitat s'estan reduint any rere any. 

 

Un dels objectius de DSW és ajudar a la gent a sortir de la pobresa. Amb aquesta 

finalitat, donen suport a la planificació familiar i projectes de salut sexual i 

reproductiva a l'Àfrica i Àsia. La premissa és simple: "només si les persones són 

capaces de protegir-se d'embarassos no desitjats i de la SIDA tenen l'oportunitat de 

portar una vida més sana i millor ". En aquest sentit, arribar als joves és la clau. "Els 

joves són els pares del matí i crucials en el desenvolupament del seu país. Invertir en 

la seva salut significa invertir en un futur millor ". 

A més de la seu a Hannover, DSW té oficines a Etiòpia, Kenia, Tanzània i Uganda, així 

com una Direcció d’Afers Internacionals a Brussel·les i una oficina d’enllaç a Berlín. 

ZV (Zona Vídeo). LOOP/ the Screen from Barcelona 2011. Novena edició d’aquest 

Vídeo Art Festival que ofereix una àmplia agenda amb propostes àudiovisuals, tallers, 

conferències...a més de la Fira LOOP, amb un panorama de tendències 

contemporànies que es donen en les imatges en moviment a través d'una selecció de 

40 galeries i 40 artistes. 
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