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AMÉRICA/MÉXICO - Direitos humanos e apoio aos migrantes: o empenho
dos Bispos de Córdoba e de Huehuetenango
Córdoba - Veracruz (Agência Fides) – O Bispo da Diocese de Córdoba (México), Dom Eduardo Patino Leal, e o
da Diocese de Huehuetenango (Guatemala), Dom Alvaro Leonel Ramazzini Imeri, se encontraram este final de
semana em Córdoba para tratar do delicado tema da migração. Segundo a nota enviada a Fides, durante a
celebração eucarística na Catedral da Imaculada, ambos os Bispos falaram aos presentes sobre o respeito da
dignidade humana da população migrante. Depois da missa, ilustraram as iniciativas e os esforços do governo
mexicano para encorajar o desenvolvimento e o emprego nas comunidades com um grande número de população
emigrante.
O Bispo de Huehuetenango, conhecido por seu empenho social e pela defesa dos migrantes (veja Fides
23/10/2013), visitou Córdoba para compartilhar a própria experiência em relação a questões complexas como a
migração e a prostituição. A partir do momento que Córdoba se tornou o ponto de passagem para os migrantes
rumo aos Estados Unidos, o Bispo Dom Eduardo Patino Leal se preocupou em sensibilizar a população sobre o
respeito dos migrantes e sobre a necessidade de dar a eles apoio espiritual e ajuda material, porque muitos chegam
sem alimento, sem dinheiro e sem indumentos além da roupa do corpo.
Durante a conferência, os dois Bispos convidaram as forças de ordem a respeitarem os direitos dos migrantes,
enquanto "deveriam ser eles os primeiros a garantir a segurança para os indocumentados, a proteger e a não violar
seus direitos humanos". Dom Alvaro Ramazzini destacou ainda que o fenômenos da migração permanecerá como
tal até quando os governos não conseguirem garantir o desenvolvimento no próprio país. (CE) (Agência Fides,
28/10/2013)
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