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AMÉRICA/MÉXICO - 870 milhões de pessoas no mundo atingidas por
desnutrição crônica
Puebla (Agência Fides) – Somente um esforço conjunto e partilhado pode encontrar uma solução para a fome, a
desnutrição e a pobreza. Foi o que declarou, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, a Conferência
Episcopal Mexicana (CEM), num comunicado enviado à Agência Fides no qual chama a atenção para uma maior
tomada de consciência sobre o problema alimentar mundial.
"Somente juntos, lê-se no comunicado, seremos capazes de construir sistemas de governo, econômicos e sociais
capazes de promover uma cultura que respeite o meio ambiente, a saúde pública, a educação integral e
oportunidades para todos, favorecendo comportamentos responsáveis, participativos e solidários". O comunicado,
assinado pelo bispo auxiliar de Puebla, e secretário-geral da CEM, Dom Eugenio Lira Rugarcía, continua dizendo
que a Igreja Católica no México manifestou sua preocupação diante do grave problema alimentar que afeta todo o
Planeta. Dom Lira declarou que as legislações nacionais e internacionais, as instituições, organizações,
programas, investimento de recursos, adequado acompanhamento nos processos de produção e distribuição,
devem ser concentrados na pessoa. Além disso, é necessário ajudar a frear o aumento da especulação e
monopolização das áreas cultiváveis que, em diferentes regiões, obrigam os agricultores a deixarem suas terras,
uma vez que sozinhos não têm a possibilidade de fazer valer os seus direitos. Segundo alguns estudos, as
tendências para a especulação, monopolização das áreas cultiváveis e a falta de políticas e instituições
relacionadas com a agricultura e sistemas alimentares, provocaram um estado de desnutrição crônica em 870
milhões de pessoas no mundo. O tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é: "Sistemas alimentares
sustentáveis para a segurança alimentar e nutrição". (AP) (17/10/2013 Agência Fides)
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