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ÁFRICA/TANZÂNIA - As rádios católicas pela paz: seminário em Arusha
Arusha (Agência Fides) - “Se interpretarmos os sinais dos tempos, a paz e a tranqüilidade de nossa sociedade
estão ameaçadas por múltiplas guerras e pela instabilidade política” – disse Dom Simon Thobias Tenges, Vigário
Geral da Arquidiocese de Arusha (Tanzânia), na abertura de um workshop de trabalhadores das emissoras de
rádio católicas de Quênia, Uganda e Tanzânia, que se realiza na cidade tanzaniana e se encerra em 22 de outubro.
Dom Tenges, que falou em nome de Dom Josephat Louis Lebulu, Arcebispo de Arusha, afirmou que os diversos
conflitos da região são um desafio para a Igreja católica, que foi obrigada a incluir mecanismos de mitigação de
conflitos em suas funções pastorais. O Vigário geral de Arusha convidou os administradores das rádios católicas
da África oriental a desenvolver políticas editoriais e programas promotores de paz e distensão na região. Segundo
informa a Agência CISA de Nairóbi, o workshop foi organizado pelo Departamento de Comunicação da
AMECEA (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa) com o apoio da fundação católica
estadunidense, Raskob Foundation for Catholic Activities.&#8232;Em seu discurso de boas-vindas, pe.
Chrisantus Ndaga, Secretário do Departamento de Comunicações da AMECEA disse que o seminário se inclui na
estratégia da Secretaria de iniciar uma estreita colaboração entre as Igrejas da África Oriental para enfrentar temas
de interesse comum na região. Pe. Ndaga pediu aos responsáveis da mídia católica destes países que ajudem a
população da região a tomar decisões justas ao promover a paz e compreender os efeitos negativos de conflitos e
violência. O Secretário do Departamento de Comunicações da AMECEA também lhes pediu que ajudem os
líderes da Igreja a combater a corrupção, a avidez, o etnocentrismo, a pobreza e a fome.
(L.M.) (Agência Fides 20/10/2010)
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