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ÁFRICA/GANA - "Utilizar os lucros do petróleo para o bem comum": apelo
dos Bispos de Gana
Acra (Agência Fides) - "A boa governança comporta o uso prudente dos recursos da nação", afirmam os Bispos
de Gana, que pedem que os lucros provenientes do petróleo, recentemente descoberto no país, sejam usados para
o bem de toda a população. O apelo foi lançado no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal de
Gana, que se realizou de 2 a 11 de novembro em Takoradi, na Western Region, sobre o tema "a boa governança
para a paz ".
No comunicado final, enviado à Agência Fides, se afirma que para além dos diferentes sistemas políticos e
constitucionais "a boa governança se refere às mesmas ideias universais sobre como gerir a coisa pública para
criar espaços que permitam à população viver na dignidade, na prosperidade, na segurança e na paz. A boa
governança é seja um meio para alcançar um fim, seja um fim em si".
Depois de recordar que Gana ganhou a reputação de bom governo, os Bispos destacaram a necessidade de
preservar os resultados obtidos até então, "especialmente com as eleições de 2012 que se aproximam".
"Uma fonte de pressão que está fazendo aumentar a temperatura do debate político é o descobrimento de jazidas
petrolíferas no largo da Western Region", afirma o comunicado. "A descoberto de petróleo em geral é uma boa
notícia. Países como a Noruega demonstraram que, graças à boa governança, os recursos derivantes do petróleo
podem ser explorados para criar uma nação em paz consigo mesma", escrevem os Bispos, que porém notam que
"em Gana os primeiros indícios são causa de preocupação". "O debate no Parlamento sobre o problema se uma
porcentagem fixa desses recursos deve ser reservada para o desenvolvimento da Western Region e as brigas do
governo com as companhias petrolíferas, indicam que corremos o perigo de repetir os erros associados à produção
de petróleo cometidos em outras partes da África, com terríveis consequências".
Por este motivo, os Bispos de Gana reiteram o pedido que o governo e as companhias petrolíferas desenvolvam a
cultura da transparência, publicando regularmente toda informação sobre contratos e as atividades de prospecção e
de produção, assim como aquelas de revisão das contas efetuadas por sociedades confiáveis. Por fim, os bispos
pedem que a maior parte dos lucros do petróleo, descoberto na Western Region, seja empregada para o
desenvolvimento das infraestruturas da região, em especial das estradas. (L.M.) (Agência Fides 15/11/2011)
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