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ÁFRICA/NIGÉRIA - Quatro igrejas queimadas pela Boko Haram: Dom
Kaigama: "ação regional para combatê-la"
Abuja (Agência Fides) - Quatro igrejas foram queimadas num ataque provavelmente cometido por membros do
grupo jihadista Boko Haram no Estado de Borno, um dos três estados do norte da Nigéria, onde foi imposto o
estado de emergência (veja Fides 21/5/2013). Um grupo de homens armados com artefatos explosivos e coquetéis
molotov atacou a comunidade Hwa’a, Kunde, Gathahure e Gjigga nas Gwoza Hills incendiando quatro igrejas,
invadindo e saqueando o gado e as reservas de grãos da população.
"Infelizmente eu não tenho informações precisas e não sei quais comunidades cristãs as igrejas destruídas
pertenciam", disse à Agência Fides Dom Ignatius Ayau Kaigama, Arcebispo de Jos e Presidente da Conferência
Episcopal da Nigéria. "Todas as comunicações foram cortadas com as áreas afetadas pelas operações militares e
não é possível se comunicar com o Bispo Maiduguri", disse Dom Kaigama.
Apesar deste episódio, o Arcebispo disse que "a operação do exército nigeriano e a imposição do estado de
emergência, levantou o moral da população. As pessoas se sentem mais seguras".
Diante dos recentes ataques no Níger (veja Fides 4/6/2013) agora há a certeza de que Boko Haram está se
coordenando com os grupos jihadistas expulsos do Mali. "Boko Haram é um problema regional e deve ser
resolvido com uma ação regional", disse Dom Kaigama. "Estamos vendo uma negligência terrível por parte das
nossas forças policiais que não enfrentaram em tempo o fenômeno. Agora precisamos juntos unir os recursos da
Nigéria, Níger e Mali para enfrentar a ameaça de grupos jihadistas. Eu acredito que eles serão derrotados",
concluiu Dom Kaigama. (L.M.) (Agência Fides 17/6/2013)
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