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ÁFRICA/ZÂMBIA – Realizamos as aspirações de quem lutou pela
independência construindo um país mais justo
Lusaka (Agência Fides) – Cinquenta anos depois da independência nacional é preciso libertar o país da pobreza e
da injustiça. É o sentido da mensagem, enviada Pa Agência Fides, que publicou “Oasis Forum”, uma associação
para os direitos civis à qual participam as principais confissões cristãs da Zâmbia (Zambia Episcopal Conference,
Christian Council of Zambia, Evangelical Fellowship of Zambia), por ocasião do cinquentenário da independência
do país.
É difícil ver a alegria do ano jubilar na Zâmbia, quando muitas pessoas de nosso povo, incluídos os nossos
queridos combatentes pela liberdade, vivem numa grande pobreza, no medo e na ameaça de seus próprios
líderes”, afirma o documento.
“Apreciamos os múltiplos sacrifícios feitos pelos nossos valorosos combatentes pela liberdade, e os honramos por
terem pago o preço elevado para obter para nós a independência, conquistada com esforço. Na realidade, estes
homens e mulheres patriotas tinham o sonho de construir uma nação em que todos os cidadãos pudessem gozar da
liberdade não somente da opressão colonial, mas também da fome, da pobreza, das doenças curáveis e de toda
forma de injustiça e exploração”.
“O Oásis Fórum - continua a mensagem – está firmemente convencido de que a melhor maneira para honrar os
nossos heróis nacionais seja o de criar uma nova ordem constitucional para fazer com que sejam realizadas das
nobres aspirações por uma Zâmbia livre, próspera e democrática”. “Não somos contrários a uma autêntica
celebração do Jubileu, todavia não devemos nunca nos esquecer de que não vale a pena promover celebrações
formais somente pelo gosto de fazê-las”, conclui o texto. (L.M.) (Agência Fides 21/2/2014)
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