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ÁFRICA/TOGO – Alcançado acordo entre governo e oposição, com a
mediação do Bispo de Atakpamé
Lomé (Agência Fides) – Governo e oposição alcançaram um acordo para garantir eleições pacíficas e
transparentes em Togo. O acordo foi obtido graças aos esforços de Dom Nicodème Anani Barrigah-Benissan,
Bispo de Atakpamé, Presidente da Comissão Verdade, Justiça e Reconciliação, que mediou as negociações, diante
do Embaixador estadunidense em Lomé, Robert E. Whitehead.
Depois de 5 reuniões realizadas desde 14 de junho, ontem, 9 de julho, foi alcançado o acordo que prevê, dentre
outras coisas: a libertação provisória de centenas de pessoas detidas depois dos incêndios nos mercados de Kara e
Lomé; a prorrogação do prazo para o depósito das candidaturas; o incremento do número de representantes da
oposição na Comissão Eleitoral (CELI) e nas sessões; o pagamento das subvenções concordadas com o Estado
para financiar a campanha eleitoral dos vários partidos e coalizões.
O governo, saudando o acordo, anunciou a prorrogação da campanha até 23 de julho. As eleições serão em 27 de
julho.
A tensão em Togo dura há meses, por causa dos contrastes entre governo e oposição em vista das eleições
legislativas de fins de julho, e se acentuou a partir de janeiro, quando um incêndio doloso destruiu os mercados de
Kara e Lomé, felizmente sem deixar vítimas. Recentemente, os Bispos expressaram sua preocupação pela situação
do país (veja Fides 25/6/2013).
Os esforços de pacificação promovidos pela Igreja católica foram reconhecidos também pelo fato que Dom
Barrigah foi chamado a dirigir a Comissão Verdade, Justiça e Reconciliação criada pelo governo em 2009 para
enfrentar o problema da violência política, que aflige há muito a vida social togolesa. (L.M.) (Agência Fides
10/7/2013)
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