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EUROPA/ALEMANHA - Jornada Humanitária Mundial. A Caritas recorda o
papel dos parceiros locais
Friburgo (Agência Fides) – No dia 19 de agosto, as Nações Unidas celebram a Jornada Humanitária Mundial para
honrar o compromisso daqueles que vivem para ajudar seus próximos em todos os lugares do mundo. De modo
especial, a Jornada recorda o atentado à sede das Nações Unidas no Iraque, em 19 de agosto de 2003, no qual 22
pessoas morreram.
Por ocasião da recorrência, a "Caritas international", setor de ajudas internacionais da Caritas alemã, frisa o
importante papel dos parceiros locais e seus colaboradores: “Frequentemente, os agentes internacionais estão no
centro do interesse midiático” – diz Oliver Müller, responsável da Caritas international – “mas nossa gratidão se
dirige especialmente aos parceiros locais, pois são eles que fornecem as primeiras ajudas de emergência e levam
adiante a obra de reconstrução”.
A Caritas alemã conta com a cooperação das Caritas e de outros parceiros locais que conhecem a situação do local
e são mais bem-aceitos em seus países. “Por ocasião da Jornada Mundial Humanitária, recordamos de modo
especial nossos colaboradores locais que perderam a vida” -continua Müller, “esperando que esta Jornada possa
promover a aceitação e a proteção do trabalho humanitário. A ajuda de emergência pode ser eficaz somente
quando todas as partes respeitam as organizações humanitárias como instituições independentes”.
Segundo as estatísticas do escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (OCHA), o número de
agentes humanitários mortos triplicou nos últimos dez anos. A cada ano, morrem mais de 100 agentes. De 2005 a
2010, o maior número de ataques contra agentes humanitários foi registrado no Afeganistão, seguido por Sudão,
Somália, Sri Lanka, Paquistão, RD Congo e Iraque. Em todos estes países, a "Caritas international" está presente.
(MS) (Agência Fides, 18/08/2011)
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