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ÁSIA/ÍNDIA - O ABC do desenvolvimento: domingo, 8 de setembro, Dia
Mundial da Alfabetização
Ranchi (Agência Fides) - Em 8 de setembro, coincidindo com o início do novo ano escolar, celebra-se o Dia
Mundial da Alfabetização instituído pela UNESCO há mais de 40 anos para lembrar a enorme importância que a
instituição tem para o desenvolvimento e redução da pobreza. Neste século de grande progresso, no mundo
existem cerca de 897 milhões de pessoas ainda analfabetas, das quais 123 milhões com menos de 15 anos. No
estado indiano de Jharkhand, por exemplo, de acordo com o censo de 2011, o número de adultos analfabetos
corresponde a cerca de 32% da população. O fenômeno é particularmente grave nas pequenas aldeias isoladas
onde muitas vezes não existem escolas e as mais próximas se encontram a muitos quilômetros de distância, que as
crianças são obrigadas a percorrer a pé. Isto, obviamente, desestimula as crianças e os pais que preferem manter
seus filhos em casa, pois as crianças ajudam eles a trabalharem nos campos ou cuidar do gado ou das crianças
pequeninas. Dentre as organizações engajadas em favor da alfabetização dos mais pobres em Jharkhand está a
fundação Irmãos Esquecidos ONG, criada em 1987, com o objetivo de ajudar os carentes, os analfabetos, os
irmãos esquecidos, rejeitados pela sociedade, os sem-teto, sem trabalho e sem alimento.
O Estado indiano, rico de florestas e de recursos minerários, nas últimas décadas foi amplamente explorado pelas
indústrias nacionais e estrangeiras, muitas vezes em detrimento do ambiente natural e das numerosas populações
autóctones presentes no território que, em muitas ocasiões, foram obrigadas a abandonar seus estilos de vida
tradicionais e a buscar novos meios de sustento. Muitos emigraram em busca de melhores condições de vida,
muitos outros se resignaram a uma vida de extrema pobreza sem instrução, e analfabetos. Graças à ajuda à
distância, Irmãos Esquecidos garante a quase 5.600 crianças dos vilarejos da diocese de Dumka, segunda cidade
de Jharkhand depois de Ranchi, habitada por populações indigentes, uma instrução de qualidade, de modo que os
pais possam superar seus preconceitos e readquirir confiança na instituição escolar. A ong está atualmente
presente na Índia, Nepal, norte do México, Guatemala e Nicarágua. (AP) (7/9/2013 Agência Fides)
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