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ÁSIA/MIANMAR - Minorias étnicas se encontram: uma estratégia comum
em vista de um acordo de paz
Myitkyina (Agência Fides) – Teve início hoje no Estado de Kachin, no norte de Mianmar, uma sessão de diálogo
entre os representantes de 19 grupos étnicos minoritários birmaneses que visa elaborar uma posição e uma
estratégia comum, em vista de um possível acordo de paz a ser assinado com o Governo do país. Segundo Fides, o
objetivo é colocar fim a décadas de conflito armado e restituir uma situação de paz social a Mianmar, assolado por
conflitos civis. O encontro é propedêutico a uma conferência que se realiza de 3 a 4 de novembro em Myitkyina,
capital do Estado de Kachin, que contará com a participação de observadores internacionais como o enviado das
Nações Unidas, Vijay Nambiar. Dentre os principais grupos étnicos reunidos hoje, estão os Kachin, os Karen
além de membros de outros grupos minoritários como Karenni, Chin, Mon, Rakhine, Wa , Pa-O, Palaung. Os
grupos propõem o cessar-fogo nacional em preparação para a conferência de Myitkyina e a um sucessivo encontro
com os negociadores do Governo a realizar-se na capital do país, Naypyidaw.
Conforme referido a Fides, as Igrejas e organizações da sociedade civil em todo o país acolheram com fervor a
conferência dos grupos étnicos como um passo “para a criação da estabilidade e paz em Mianmar” e “para
construir uma nação que respeita os direitos humanos e a democracia”. A Igreja Católica sempre reiterou que “a
paz com as minorias étnicas” é uma prioridade para a nação sendo o pressuposto para construir uma nação
realmente livre, que garanta o bem-estar e o desenvolvimento de todos os cidadãos. (PA) (Agência Fides
29/10/2013)
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