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AMÉRICA/ARGENTINA - Continua o diálogo Igreja-governo sobre os povos
indígenas
Buenos Aires (Agência Fides) – O presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral Social, (CEPAS), Dom Jorge
Eduardo Lozano, Bispo de Gualeguaychú, encontrou-se com o ministro do Interior, Justiça, Segurança e Trabalho
da província de Formosa, Jorge Abel González, com o secretário geral da região de Formosa, Rodrigo E. Vera, e
com os parlamentares nacionais da província, Juan Carlos Diaz Roig e Luis Basterra.
Segundo nota recebida pela Fides, o encontro, na sede episcopal de Buenos Aires, foi caracterizado pela escuta da
Pastoral Social a respeito das preocupações de protagonistas da vida pública argentina sobre o problema da
comunidade Qom La Primavera, na província de Formosa (próximo da fronteira com o Paraguai), cujos direitos
não são respeitados e são vítimas de perseguições.
Funcionários e deputados presentes no encontro falaram do trabalho realizado nas últimas décadas na província de
Formosa pelo reconhecimento da propriedade das terras em favor das comunidades indígenas.
Também ficou confirmado que a província de Formosa é uma comunidade multi-étnica e multicultural, e foram
louvados os progressos alcançados no campo da instrução, graças inclusive à contribuição da Igreja católica.
Infelizmente, existem ainda graves problemas sociais nas comunidades Qom. Segundo notícias apuradas pela
Fides, um membro da comunidade Qom (província de Chaco) morreu em circunstâncias ainda não claras durante
a violenta repressão de um protesto da comunidade.
As comunidades Qom estão em diversas províncias da Argentina, na mesma área geográfica. Também há
comunidades Qom na Bolívia e no Paraguai, mas a que vive na Argentina é a mais consistente, sendo composta
por cerca 60 mil pessoas.
(CE) (Agência Fides, 25/05/2013)
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