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ÁSIA/IRÃ - CONTINUA O EMPENHO DE MAIS DE 162 VOLUNTÁRIOS DA
CARITAS INTERNATIONALIS NA ASSISTÊNCIA MATERIAL E NO APOIO
PSICOLÓGICO ÀS VÍTIMAS DO TERREMOTO DE BAM
Bam (Agência Fides) – Enquanto o Irã atravessa uma difícil transição política, com o conflito entre reformistas e
conservadores sobre a formação das listas dos candidatos às próximas eleições parlamentares, na região de Bam,
atingida por um terremoto no dia 26 de dezembro, a emergência continua e o trabalho humanitário prossegue sem
pausa, também graças ao empenho dos voluntários da Caritas Internationalis.
O grupo de voluntários da Caritas Internationalis presentes em Bam é composto por 162 pessoas, de todo o
mundo, que providencia ajuda material, assistência médica e apoio psicológico. Eles trabalham dia e noite na
cidade destruída e nas redondezas, onde existe ainda uma grave situação de morte e destruição.
O sismo deixou nos sobreviventes feridas físicas e traumas psicológicos, e para sanar essas feridas, os voluntários
da Caritas começaram a intervir com aptos programas de apoio. Todos os sobreviventes perderam pelo menos um
familiar ou um amigo no terremoto. Mais de 6.000 crianças ficaram órfãs de pai ou mãe. Faltam professores e é
difícil reorganizar a atividade didática para as crianças: pelos menos 1.200 professores perderam a vida, e com
eles cerca de 9.000 estudantes.
Nesta dramática situação, a Caritas está fazendo o possível: o apelo especial lançado pela Caritas Internationalis
repercutiu em todo o mundo e numerosas organizações da rede Caritas contribuíram com doações em dinheiro,
fornecendo material ou enviando voluntários. Também as Caritas de países como a República Democrática do
Congo ou a Polônia foram envolvidas.
A população local aprecia o trabalho dos voluntários da Caritas pelo modo como participam da tragédia das
pessoas, pelo apoio psicológico dispensado a todos e também pela sua abertura: no trabalho humanitário, os
voluntários colaboram com outras organizações, principalmente islâmicas, além das autoridades civis de Bam e
dos vilarejos limítrofes.
(PA) (Agência Fides 14/1/2004 Linhas 27 Palavras 260)
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