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ÁMERICA/MÉXICO – Três compromissos das autoridades em favor dos
migrantes, depois da intervenção de Dom Vera López
Coahuila (Agência Fides) – O governador do Estado de Coahuila, Rubén Moreira, pediu publicamente para apoiar
e ajudar nos pedidos do Bispo de Saltillo (Coahuila, México), Dom José Raúl Vera López, O.P., sobretudo no que
diz respeito aos migrantes. “Congratulo-me com o Congresso de Coahuila por ter permitido a intervenção do
Bispo. O tema tratado, os migrantes, as dificuldades e violações dos direitos humanos, com os perigos que
comporta, é um tema importantes”, disse o governador (veja Fides 06/11/2013). Na nota enviada à Agência Fides
se leem também estas considerações do governador: “Espero que o Congresso escute a voz do Bispo Vera. De
nossa parte, falamos com ele por três motivos: em primeiro lugar, para melhorar as estruturas da Casa do
Migrante, um compromisso que devemos assumir para a solidariedade com os nossos irmãos migrantes. O outro
motivo diz respeito à elaboração de um protocolo de atenção das autoridades no caso de um imigrantes que sofra
um acidente em nosso estado. Enfim, para apoiar o pedido da diocese sobre o visto especial humanitário para os
migrantes”. Ele ainda observou que está sendo estudado da parte do Estado (local) a possibilidade de conceder tal
autorização. O Estado de Coahuila é um dos Estados do México onde se registram numerosos atos de violência
contra os migrantes (veja Fides 11/07/2013). Desde 2011, a Comissão Nacional de Direitos Humanos no México
(CNDH), a Secretaria Federal de Trabalho, junto com Dom Vera López e aos últimos três Governadores da área,
chamaram a atenção sobre o fato de que as forças do narcotráfico criaram muita tensão na área pela violência
contra os migrantes e com um grande número de homicídios e execuções da população. (CE) (Agência Fides,
11/11/2013)
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