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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - Dom Gomez busca consenso junto aos que
não concordam com a reforma da imigração
Los Angeles (Agência Fides) – O Arcebispo de Los Angeles, Dom José Gómez, conhecido por seu compromisso
com os imigrantes e o apoio à reforma da imigração (veja Fides 14/01/2014) encontrou-se ontem no Town Hall de
Los Angeles com os líderes da sociedade que são contrários à reforma da lei, para apresentar suas propostas.
A nota enviada à Agência Fides aponta que o Arcebispo citou os resultados atualizados da última pesquisa sobre o
tema, segundo a qual, 6 estadunidenses em cada 10 são favoráveis a que os sem-documentos saiam da sombra.
Deteve-se também nos vários pronunciamentos do Papa Francisco em favor dos migrantes.
A cada pergunta dos presentes, o Arcebispo respondeu com clareza, honestidade e de modo decidido. “As
perguntas nos ajudaram a entender que se trata de uma questão muito complicada, à qual devemos encontrar uma
solução”, disse Dom Gomez sem perder o otimismo, não obstante as duras críticas.
Manuel Pastor, professor da Universidade do Sul da Califórnia, afirmou: “Aqueles que se opõem hoje à reforma
da imigração não têm conhecimento dos benefícios que a aprovação da lei traria ao país. Existe um impacto
positivo dos imigrantes na economia da Califórnia e não há alguma concorrência entre afro-americanos e
imigrados”.
No fim de junho de 2013, o Senado aprovou a lei que prevê a cidadania para os imigrantes sem documentos que
chegaram aos Estados Unidos antes de 31 de dezembro de 2011 e que não têm precedentes. Todavia, por causa
dos desacordos entre democratas e republicanos, a Câmera ainda não estabeleceu uma data para a sua discussão e
votação. (CE) (Agência Fides, 15/01/2014)
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