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AMÉRICA/COLÔMBIA – O diálogo entre as duas partes é de igual para
igual, e não de pequenos contra grandes
Jerico (Agência Fides) – Terminou a interdição da estrada de acesso na região minerária Anglo Gold Ashanti, na
localidade de Jerico de Antioquia (Colômbia), onde cerca de 50 agricultores de Quebradona, Vallecito, La
Hermosa e Palo Cabildo manifestavam há 6 dias contra os prejuízos ambientais causados à região, sobretudo às
fontes hídricas.
Com as intervenções do Bispo da diocese de Jerico, Dom Noel Antonio Londoño Buitrago, e do prefeito da
cidade, e com a disponibilidade dos líderes dos manifestantes, o protesto se encerrou com uma Missa na noite de
domingo, 23 de fevereiro, depois de um encontro entre as partes para tratar da questão. A este respeito, o Bispo
destacou: “O diálogo entre as duas partes é de igual para igual, não de pequenos contra grandes. É essencial que
haja diálogo, paciência e clareza nas decisões, porque não é uma luta de pequenos contra grandes. Embora seja
isto que se perceba, mas deveria ser um diálogo entre iguais”.
O Bispo havia encorajado os camponeses a não perder a calma sábado passado, 22 de fevereiro, quando a situação
ficou bastante tensa: “Gostaria de convidar os camponeses ao diálogo, a estarem atentos a não exagerar e a
permanecer na legalidade... devem saber que contam com o apoio do Bispo, da empresa. O Bispo quer
acompanhá-los, mas sempre na paz, na harmonia e no diálogo”.
Dom Londoño Buitrago, em nota enviada à Agência Fides, recorda que “a questão minerária está provocando
consequências sociais, ambientais e econômicas que todos podemos ver”. O Bispo já se havia dirigido às
autoridades responsáveis da região e do governo central, alertando para a possibilidade de se criarem situações
violentas por causa da falta de transparência na gestão.
(CE) (Agência Fides, 25/02/2014)
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