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AMÉRICA/COLÔMBIA – Uma fundação a favor de meninos e meninas
vítimas de abuso sexual
Cali (Agência Fides) – Existe em Pasadena um instituto em que as crianças podem "renascer". Trata-se da
Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta criada para proteger as crianças mais vulneráveis no bairro
colombiano. Em particular, são atendidas crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos e violência sexual.
Atualmente, 300 crianças estão no local. Elas chegaram desiludidas, sem vontade de viver e profundamente
feridas interiormente. Ao longo dos anos, foram realizados três programas de base, um chamado Nenufar, pureza
de coração, é focado nas pequenas vítimas de abuso sexual. O segundo é a Flor de Loto, para aqueles que foram
vítimas de exploração sexual para fins de prostituição infantil, que tem como objetivo ajudá-los a recuperar a
vontade de viver, e por último, o programa Ni- nanas, que incluiu mães vítimas de violência sexual e que
atualmente trabalham na associação. Graças a esta estrutura, as crianças e adolescentes não só possuem um lugar
digno para viver, mas têm a possibilidade de estudar nos vários institutos que a associação procura no distrito. Até
agora, quatro garotos que moraram nesta casa trabalham e fazem faculdade. A violência sexual é um fenômeno
em cadeia, de modo que 30 % dos casos de crianças que foram vítimas deste crime se transformam em agressores
violentos. Na Colômbia, a cada 30 minutos, 19 crianças estão violentadas. Agora, a fundação está construindo
uma nova casa de mais de 10 mil metros quadrados em Sopó, que pretende se transformar numa instituição
privada para a proteção de meninos e meninas vítimas de violência sexual na Colômbia e uma das maiores da
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