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ÁFRICA - O EMPENHO DO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO (VIS) NA ETIÓPIA E EM BURUNDI
Roma (Agência Fides)- “A situação certamente melhorou: a última colheita foi boa e não há mais emergência,
mas a subnutrição é crônica, como denunciou a FAO e o PAM, mais de 7 milhões de pessoas necessitam de
ajudas alimentares”, lê-se no comunicado do VIS (Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento), agência
de voluntariado para o desenvolvimento promovida pelos Salesianos. O seu Presidente, Antonio Raimondi, acaba
de voltar de uma missão na Etiópia e em Burundi, onde o VIS desenvolve alguns importante projetos.
O compromisso do VIS na Etiópia para 2004 é o de apoiar oito centros nutricionais para crianças, a construção de
pelo menos 50 novos poços em vários vilarejos e a realização de dois centros de formação profissional: um em
Addis Abeba, que começou a ser construído em 6 de janeiro passado, e outro na cidade de Dilla, no sul da Etiópia.
“Em Burundi”, recorda o VIS, “apesar da última sanguinosa tentativa de arruinar as negociações para a solução do
conflito civil, existe ainda a possibilidade de fechar um acordo definitivo de paz: nesses dias, o Presidente
Domitien Ndayizeye encontra-se na Europa para pedir ajudas concretas e apoio econômico da Comunidade
Européia, enquanto terça-feira, 20 de janeiro, as Forças Nacionais de Libertação (FNL) vão se encontrar com os
representantes do governo para retomar as negociações. O país está destruído e as pessoas provadas, mas a “Cité
des Jeunes” na capital Bujumbura é uma estrutura importante, um ponto de referência para todos os jovens
burundineses e um sinal claro de que se pode, com a educação, a formação e a convivência das diversas etnias,
depositar sólidas bases para a paz”. (L.M.) (Agência Fides 16/1/2004, Linhas 25 Palavras 291)
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