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AMÉRICA/PERU - Religiosa engajada com as mulheres da Amazônia
recebe prêmio de Direitos Humanos
Bagua (Agência Fides) – Irmã María del Carmen Gomez Calleja, da Congregação de São José, recebeu o Prêmio
nacional de Direitos Humanos 2013, enquanto o sacerdote Gerald Veilleux foi nomeado para o Prêmio Especial
atribuído anualmente pela Comissão nacional dos Direitos Humanos do Peru. Os prêmios foram entregues por
ocasião do Dia Universal dos Direitos Humanos, como um reconhecimento àqueles que realizam um duro
trabalho na defesa dos direitos fundamentais no Peru.
A missionária espanhola trabalha no Vicariato de San Francisco, em Bagua, na floresta norte do Peru. A nota
enviada à Agência Fides informa que Irmã Maricarmen se recusou em assinar um relatório oficial que apresentava
irregularidades sobre o conflito social em Bagua; ainda hoje, a lei continua a trabalhar para esclarecer os eventos e
as responsabilidades políticas que causaram o trágico conflito, denominado "Baguazo" (veja Fides 5/06/2010), no
qual cerca de trinta pessoas morreram.
Há 45 anos, a Congregação de São José acompanha os povos índios da Amazônia peruana em Bagua, e está
empenhada na promoção das mulheres índias Awajun. Irmã Maria del Carmen trabalha nesta região há seis anos e
considera que a sua experiência “faça parte desta bela história, em que a mulher Awajún que apresenta
características típicas da cultura do povo indígena amazônica, é hoje uma mulher instruída. As mulheres que
ensinam em nossa escola forram antes estudantes neste lugar, e o contato com esta cultura é parte deste povo”.
(CE) (Agência Fides, 18/12/2013)
> LINKS
Vídeo e foto da Congregação de São José na Amazônia peruana.:
http://fidesorg.blogspot.it/2013/12/religiosa-impegnata-con-le-donne.html:
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