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ÁFRICA/RD CONGO - Respeito e dignidade para as mulheres de Kananga,
pobres, sozinhas e com famílias para sustentar
Kananga (Agência Fides) – Em Kananga, República Democrática do Congo, mesmo se a população não vive as
consequências diretas da guerra que afeta o país centro africano há décadas, sofre assim mesmo as consequências.
Em particular, por causa da discriminação legislativa e cultural, as mulheres são as mais vulneráveis em relação à
pobreza, corrupção e o mau governo. Além de ter que levar adiante as famílias elas têm acesso limitado à
educação, serviços financeiros e direito de propriedade, especialmente nas áreas rurais. Também na área faltam
água e energia elétrica e quando vão buscar água durante os longos trajetos correm grandes riscos. Para enfrentar
este clima patriarcal e machista, castigado e empobrecido por uma guerra distante, muitos delas se organizaram
com uma atividade de costura através da qual podem contribuir na precária economia familiar. Trata-se de um
laboratório dirigido há mais de 10 anos pelas irmãs da Caridade de Jesus e Maria, que por sua vez herdaram esse
laboratório de outra congregação e durante mais de um quarto de século apoia as mulheres mais vulneráveis de
uma cidade onde o progresso parece ter parado completamente. Há milhares de pessoas, muitas vezes meninas,
abandonadas ao seu destino, jovens mães solteiras, analfabetas, pobres e órfãs com problemas familiares e sem
recursos econômicos. Por razões econômicas, as meninas são dadas em casamento com apenas 13 ou 14 anos de
idade, e por razões econômicas e sociais são abandonadas por seus maridos com filhos para sustentar. A
organização humanitária católica espanhola ‘Manos Unidas’ nunca deixou de apoiá-las e recentemente ajudou a
melhorar os laboratórios com a compra de máquinas de costura. Desta forma, as alunas mais jovens, rejeitadas por
uma sociedade dominada pelos homens, serão capazes, com esforço e independência econômica, de receberem o
respeito de suas respectivas comunidades e famílias. (AP) (29/7/2013 Agência Fides)
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