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ÁSIA/LÍBANO – Não à violência e sim reconciliação e paz: tem início a
Operação Pomba para os refugiados sírios
Beirute (Agência Fides) – “Oferecer apoio aos sírios refugiados nos campos libaneses; encontrar e suportar as
realidades sírias que trabalham por uma paz que não quer e não pode ser obtida com o uso de armas”: são estes os
objetivos dos voluntários da “Operação Pomba”, organismo de paz e não violência da “Comunidade Papa João
XXIII”, que chegaram ao Líbano para uma missão de paz. Os voluntários, a partir da área de Beirute, encontrarão
nos próximos dias as vítimas da guerra e grupos que concretamente trabalham no local em favor da paz e pela
reconciliação.
“Esta intervenção quer chamar a atenção para um ponto central: não se constrói a paz fazendo a guerra”, declara
numa nota enviada à Fides, Giovanni Ramonda, responsável pela “Comunidade Papa João XXIII”. “Não se
previne a guerra produzindo e vendendo armas a todos os regimes ditatoriais do mundo. Somente a não violência
e a reconciliação constroem uma paz duradoura. Por isso, reitera o responsável, é preciso apoiar concretamente os
civis vítimas da ditadura antes e do conflito agora, e a todos aqueles, que na Síria, sem armas pagam com o
cárcere e com a vida a paz e a reconciliação que virão”.
“O caminho da não violência é possível e deve ser construído com compromisso, perseverança e com escolhas
corajosas”, prossegue Ramonda. Por isto, a “Comunidade João XXIII” lança um apelo à comunidade
internacional pedindo: um embargo total das armas, para que a guerra termine fisiologicamente; o desejo sincero
de promover uma negociação envolvendo os grupos locais que trabalham por uma alternativa pacífica de
resolução do conflito. Dentro desses grupos existem pessoas que sozinhas podem garantir ao país um futuro
democrático na convivência, na verdade e na justiça; a criação de áreas de não militarizadas para a população
civil, protegidas por grupos civis de paz não violentos e internacionais; e o início na Síria de percursos de
transformação do conflito, com os objetivos de reconciliação e justiça. (PA) (Agência Fides 11/9/2013)
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