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OCEANIA/ILHAS SALOMÃO - JORNADA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES
SOCIAIS – 1º DE JUNHO
UM COMPROMISSO AOS COMUNICADORES: USAR A MÍDIA PARA
INFLUENCIAR POSITIVAMENTE NOS COSTUMES E PARA CONSTRUIR A
VERDADEIRA PAZ.
Honiara (Agência Fides) – Usar a mídia para construir a paz promovendo a verdade, a justiça, a liberdade e o
amor: este é o compromisso assumido pelos 34 participantes do terceiro Media Education Seminar, realizado no
Centro São Pedro na Diocese de Gizo, Ilhas Salomão, de 09 a 12 de maio de 2003. “Percebemos que todos
fazemos parte do circuito dos meios de comunicação social, e devemos compartilhar com os demais a informação
e a verdade sobre os direitos humanos usando os mesmos meios de comunicação aos quais temos acesso”, disse
John Rabao, que vinha de Kukotin (Wagina Island). “Como professores colocaremos em prática nas nossas aulas
tudo aquilo que aqui aprendemos”, acrescentou Everlyn Tango. “Finalmente entendi a importância da mídia para
a evangelização e para a inculturação, afirmou um outro participante, Rio Tebitara. “Devemos usar a mídia para
falar de verdade dos problemas na nossa sociedade”, disse um oficial da polícia, Jushua Loko, ao termine do
Seminário. Os participantes provinham de todas as paróquias da Diocese de Gizo, além deles, também
participaram representantes de outras Igrejas cristãs, professores, mulheres, pessoas do corpo policial, e da área
médica.
O Bispo de Gizo, Dom Bernard O’ Grady, dominicano, na saudação de boas vindas incentivou os presentes a
“colocarem em prática e a difundir tudo aquilo que aprenderiam”. No quadro das atividades do Seminário, os
participantes também tomaram parte a um “Mídia Fórum” (Media Forum) com o tema: Mídia a serviço da
verdadeira paz”, para refletir sobre os valores da verdade, da justiça, da liberdade e do amor nos meios de
comunicação social. Os relatores, Georgiana Sogotee (Catholic Communications); Aloysius Ora (Comandante
Provincial Western Province); John Rabaua (Wagina Island); Pe. Lawrence Samani (Auki) e Pe. Joseph (Igreja
Anglicana), falaram dos problemas presentes na situação atual das Ilhas Salomão. O Media Education Seminar é
uma iniciativa promovida por Joseph Lalaubatu, Coordenador dos Meios de Comunicação da Diocese de Gizo,
com o apoio do Bispo de Gizo, Dom Bernard O’Grady, e do Bispo Auxiliar Dom Chris Cardone, também da
Ordem dos Predicadores. O Seminário desenvolveu-se graças também ao apoio de diversos organismos católicos
internacionais, convencidos de que os meios de comunicação social podem influenciar positivamente nos
costumes e contribuir na construção da paz.
(P.S.) (Agência Fides 26/03/2003 – linhas: 33; palavras: 396).
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