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ÁSIA/FILIPINAS - Fundos do Banco Mundial para o desenvolvimento em
Mindanao
Davao (Agência Fides) – O Banco Mundial concedeu uma nova contribuição para o desenvolvimento da
população de Mindanao. O novo empréstimo, concedido à "Bangsamoro Development Agency" (BDA) e a duas
organizações da sociedade civil, consta de três milhões de dólares em três anos com a finalidade de aumentar o
acesso aos serviços de base nas regiões atingidas pelo conflito de Mindanao.
Graças a esses fundos, se estenderá a assistência ao desenvolvimento em favor de mais de 20.000 famílias em 21
municípios de nove províncias em Mindanao. A contribuição se acrescenta aos 16 milhões de dólares já
emprestados no passado, para ativar um programa através do qual a comunidade internacional oferece apoio à paz
e ao desenvolvimento em Mindanao. Para favorecer a retomada econômica e social, se fornecerão serviços como
ambulatórios, pavimentação de ruas, sistemas de abastecimento hídrico, dos quais beneficiarão 62 vilarejos. O
programa envolve a "Frente islâmica de libertação Moro" (MILF) ao conduzir e gerir as ajudas para o
desenvolvimento das regiões atingidas pelo conflito. A Conselheira presidencial para o processo de paz, Teresita
Deles, elogiou o acordo alcançado com o Banco Mundial, fazendo votos de que as comunidades locais "possam
gozar dos frutos do desenvolvimento e da paz", enquanto Saffrullah Dipatuan, presidente do BDA, aprovou
"projetos e programas para aliviar os sofrimentos das pessoas nas regiões atingidas pelo conflito em Mindanao".
A nova parceria, nota o Banco Mundial, aumentará o oferecimento de serviços sociais em Mindanao e favorecerá
uma mais estreita colaboração entre o governo e o Milf, dando assim também uma contribuição ao processo de
paz em andamento. (PA) (Agência Fides 30/6/2012)
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