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ÁSIA/BANGLADESH - Um missionário: "A queda da fábrica reúne os
elementos de descontentamento: situação explosiva"
Daca (Agência Fides) - "A história da queda da fábrica na periferia de Daca" chocou a nação e agregou todos os
elementos de descontentamento existentes na sociedade", disse à Agência Fides Pe. Silvano Garello, missionário
Xaveriano há 40 anos em Daca. "Existem situações e tensões subjacentes que podem entrar em estourar a
qualquer momento e que afetam a esfera política, a religião, o trabalho", explica ele. Segundo um balanço
divulgado pelas autoridades, cerca de 3 mil trabalhadores estão enterrados sob os escombros, 2.430 pessoas em
tudo (mortos e feridos) foram encontras, os cadáveres encontrados são 381, o resto esta desaparecido. Agora
passam aos trabalhos os tratores, abandonadas todas as esperanças de encontrar novos sobreviventes.
Pe. Garello lembra: "Aqueles que trabalham na indústria têxtil protestam por causa da falta de segurança e pouco
dinheiro. Em muitas situações, não há respeito pela dignidade do trabalho e da própria vida: os operários são
tratados como escravos. Até mesmo as empresas ocidentais - que comissionam o trabalho às fábricas locais –
viraram a cabeça para o outro lado, enquanto que no passado se pronunciaram excluindo as empresas que
empregava trabalho infantil".
Enquanto isso, "há fortes tensões sociais e políticas. Os partidos políticos não concordam com novas eleições que
devem ser no final deste ano. As forças no campo não confiam no governo, não há diálogo e estamos numa fase
de estagnação". Neste cenário se inserem os "grupos fundamentalistas islâmicos que promovem leis tipicamente
muçulmanas, como a lei da blasfêmia, no modelo paquistanês. Até agora, o país deu um exemplo de um Islã
moderado, não sabemos no futuro. Nas últimas semanas se verificaram ataques contra templos hinduístas e
comunidades budistas, isto alerta as minorias religiosas, incluindo os cristãos. Como missionários católicos,
promovemos pacificamente os valores cristãos de diálogo, fraternidade, amor ao próximo, com o testemunho e o
trabalho social". (PA) (Agência Fides 29/4/2013)
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