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ÁFRICA/ZÂMBIA - “Temos ainda um Estado que funciona?”, questiona a
Caritas
Lusaka (Agência Fides) - “Temos ainda um Estado que funciona?” é o título do comunicado da Caritas Zâmbia
enviado à Agência Fides, que expressa preocupação pela deterioração das funções estatais no país.
“O nível de caos, de delinquência e ilegalidade na Zâmbia alcançou níveis sem precedentes, ao ponto que é justo
questionar se ainda existe um Estado que funciona em nosso país”, afirma o documento.
“O elemento grave desta situação é que o partido no poder, Patriotic Front (PF), que em 2011 foi eleito pelo povo
para garantir seus direitos, a paz e a segurança, está no centro destes problemas”, sublinha o comunicado.
As divisões internas do partido de governo saíram do âmbito interno e entraram na vida social do país,
traduzindo-se, segundo a Caritas, em “distúrbios das normais condições de vida, violências contra pessoas
inocentes e no furto de propriedades particulares”. “Tudo isso acontece em uma sociedade onde a maior parte dos
pobres tem dificuldade no acesso aos alimentos, à assistência de saúde de qualidade e ao trabalho”.
A grave situação na qual o país está naufragando, frisa a Caritas, parece passar em segundo plano em relação às
lutas de poder no âmbito do Patriotic Front. “Existe evidentemente falta de liderança no partido de governo, que
não foi capaz de prevenir os atuais problemas. Os próprios líderes políticos estão no centro da confusão”.
Para aumentar ainda mais a tensão no país, verificam-se ocupações ilegais de terras por pessoas ligadas ao
Patriotic Front e polêmicas sobre a adiada aprovação da lei de liberdade de expressão e da nova Constituição.
(L.M.) (Agência Fides 2/10/2013)
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