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AMÉRICA/COLÔMBIA - Novos programas para a recuperação de ex
crianças-soldados
Cali (Agência Fides) - Há muitas crianças-soldados que durante anos viveram os horrores da guerra, recrutadas ou
seqüestradas e obrigadas por guerrilheiros rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC),
sem conhecer outra coisa na vida, capturadas pequenas, treinadas para a vida militar, privadas da infância. Para
dar-lhes esperança, no país foram promovidos vários programas de reabilitação para a recuperação de ex
crianças-soldados. Dentre estes, o "Centro de Capacitación" salesiano de Cali. Um recente relatório divulgado
pelo "National Public Radio" (NPR), conta que as pequenas vítimas são pegas pelo Exército e enviadas ao
"Centro". A maior parte freqüenta um curso de formação profissional. A estrutura é grande, com salas de aula,
quadras de basquete, dormitório e oficinas. Hoje é o lar de muitos meninos e meninas, assim como de muitos
jovens e adultos, que abandonaram os rebeldes das FARC ou foram recuperados de outra forma. Os confrontos na
Colômbia acontecem há mais de 40 anos. Trata-se de contínuos conflitos entre vários grupos armados que lutam
pelo poder e controle do território. De acordo com o UNICEF, a cada ano cerca de 5 mil pessoas são mortas e a
maior parte delas é civil. Desde 1985, mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, quase um colombiano a cada 20,
foram obrigadas pela guerra a abandonar sua casa. O Governo e rebeldes estão conduzindo as negociações de paz,
mas o recrutamento de crianças pelas FARC não parece parar. Atualmente cerca de 500 crianças de todo o país
estão inseridas nos programas de reabilitação semelhantes aos desenvolvidos pelo Instituto de Cali. (AP)
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