FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁFRICA/ZÂMBIA – Ataque premeditado contra uma reunião pacífica numa
Igreja
Lusaka (Agência Fides) - “O Fórum Oásis e seus membros constituintes estão abalados e chocados com o
comportamento dos homens da Frente patriótica (PF, partido do governo), que atacaram um encontro pacífico de
diversas organizações da sociedade civil, em 31 de maio de 2013, dentro da Igreja da Bible Gospel Outreach
Church in Africa (BIGOCA) no subúrbio de Matero, em Lusaka”. É o que afirma um comunicado enviado à
Agência Fides. O Fórum Oásis reúne as principais confissões cristãs de Zâmbia. O comunicado foi assinado pela
Igreja católica por pe. Cleophas Lungu, Secretário Geral da Conferência Episcopal de Zâmbia.
“Estes grupos da sociedade civil se reuniram, no exercício de seus direitos, para rezar e protestar pacificamente
contra a abolição por parte do governo dos subsídios à agricultura e na compra de milho e carburante” afirma o
documento, que atribui a responsabilidade do ocorrido totalmente aos líderes do PF.
“Que os homens do PF tenham atacado, armados de bastões e de todo tipo de instrumentos ofensivos, cidadãos
inocentes, dirigentes da Igreja, jornalistas, operadores e alguns políticos em uma Igreja não tem precedentes e é
absolutamente chocante”, destaca o comunicado, que acusa os agressores de terem cometido um ato de violência
“premeditado e planejado”.
O Fórum Oásis recorda ter “deplorado a diminuição do espaço por causa do dissenso em Zâmbia. Aos cidadãos e
partidos de oposição devem ser concedidos espaços legítimos para expressar opiniões diferentes, por exemplo, por
meio de protestos pacíficos”.
Mais uma vez, pedimos à polícia que seja imparcial e proteja em todo momento todos os cidadãos. “O modo com
que a polícia de Zâmbia atua atualmente deixa muito a desejar”, conclui o comunicado. (L.M.) (Agência Fides
3/6/2013)
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