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ÁSIA/FILIPINAS – Sinos das igrejas tocam contra a corrupção
Manila (Agência Fides) – Os sinos de muitas igrejas cristãs de todas as dioceses filipinas tocaram e continuarão a
tocar para dizer ‘não’ à corrupção: como informado à Fides, a iniciativa – que está obtendo grande sucesso em
todo o território nacional – envolveu igrejas católicas e de outras confissões, que tocaram simultaneamente
sexta-feira, 11 de outubro, às 13h, e de agora em diante, o farão todas as sextas-feiras, na mesma hora.
As igrejas interveem, neste modo simbólico, para "soar o alarme" e lançar à política um apelo em favor da
transparência e lutar contra o clientelismo e a corrupção. Em particular, refere-se ao debate em andamento no país
sobre o "Fundo prioritário para a assistência ao desenvolvimento" (Pdaf), também conhecido como "pork barrel",
contribuição financeira concedida pelo Congresso a cada membro do Parlamento para suas atividades políticas e
sociais a nível local. Segundo os observadores, na realidade a contribuição é utilizada para embolsar dinheiro
público e perpetuar a prática corrupta de voto. Nos últimos dias no país tem se levantado uma onda de protestos
contra o governo de Benigno Aquino Jr., que se recusou a abolir a contribuição. Segundo uma nota enviada à
Fides pela Conferência Episcopal das Filipinas, as Igrejas pedem uma ação decisiva por parte do governo contra o
abuso de fundos públicos e pedem ao Congresso para eliminar o "pork barell".
O sacerdote católico Pe. Ben Alforque, coordenador do grupo "Church People’s Alliance", composto por bispos,
sacerdotes, religiosas e leigos de várias confissões, e promotor da iniciativa, explica: "Os cristãos querem
expressar um grito em favor dos pobres, pela justiça e pela prosperidade de todos. O som profético dos sinos é um
sinal contra o abuso de poder. Convida os líderes do país a se arrependerem e a desmentir que roubam o que
pertence ao povo". A Igreja tomou oficialmente uma posição contra o "pork barrel" numa grande manifestação
pública realizada no final de agosto, em Manila. (PA) (Agência Fides 12/10/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

