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EUROPA/ALEMANHA - “A IGREJA CATÓLICA É UM ÓTIMO PARCEIRO NA
LUTA CONTRA A AIDS”, AFIRMA O RESPONSÁVEL PELO UNAIDS,
DESMOND JOHNS
Aachen (Agência Fides) – Em recente entrevista à Direção nacional alemã das Pontifícias Obras Missionárias
“missio Aachen”, o representante do programa das Nações Unidas de combate à Aids, UNAIDS, destacou o papel
importante desenvolvido pela Igreja Católica na luta para debelar esta doença. “A Igreja Católica é um ótimo
parceiro na luta contra a AIDS”, disse Desmond Johns, diretor do Escritório do UNAIDS em Nova York,
recordando principalmente o empenho da Igreja no setor da saúde nos países mais pobres do mundo, e em
especial no tratamento das pessoas contaminadas com o vírus HIV e o apoio oferecido às viúvas e aos órfãos.
Com os três milhões de óbitos por AIDS no ano passado, alcançou-se o número mais alto de mortes nunca antes
registrado. Segundo Desmond Johns, quem mais sofre é o continente africano, mas cenários parecidos se
entrevêem também na Ásia e na Europa do Leste.
O UNAIDS é uma parceria entre a Organização Mundial da Saúde (OMS), o UNICEF, o Fundo das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo de População (UNFPA) e o Programa das Nações Unidas para
a Fiscalização Internacional de Drogas (UNDCP), para coordenar seu empenho na luta contra o HIV/AIDS.
Recordando a cooperação do seu Escritório com a Igreja Católica nos vários países, Desmond Johns destacou
também a contribuição oferecida pelas escolas dos missionários na promoção da educação: “As organizações
católicas têm uma importância fundamental na luta contra a AIDS também no que diz respeito às campanhas de
sensibilização entre as pessoas e os responsáveis locais”.Missio Aachen apóia projetos de luta contra a AIDS na
Ásia, Oceania e África para dar às pessoas atingidas melhores perspectivas para o futuro. (MS) (Agência Fides,
16/1/2004 – 21 Linhas, 263 Palavras)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

