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ÁFRICA/COSTA DO MARFIM – Novo programa para a integração social e a
educação à paz
Abidjã (Agência Fides) – Na Costa do Marfim, os conflitos entre cultivadores e pecuaristas são cotidianos e
frequentemente degeneram em violências brutais, especialmente na região de Gbeke e nos Departamentos de
Bouake, Sakassou e Beoumi, na região central do país africano. Para por um fim às violências em Gbeke, buscar
um caminho rumo à reconciliação e encontrar soluções comuns em todo o país, a Fundação AVSI lançou o
Triangle Pacific, novo programa de ação que tem o objetivo de recensear todos os pecuaristas e cultivadores e
promover a sua convivência pacífica através da construção de cercas para o gado e de plantações protegidas.
Segundo a ONG, é fundamental trabalhar na resolução de conflitos através de atividades de formação dos
professores e educadores nas aldeias, na organização de atividades socioculturais e esportivas e outras iniciativas
de interesse em comunidades e escolas. Uma cerimônia tradicional de libação marfinense, conduzida pelo líder da
etnia baoule, abriu as celebrações de inauguração do projeto diante de cerca de 60 pessoas. Logo após, algumas
crianças beneficiárias do projeto OVC, destinado a melhorar o acesso às terapias e ao apoio dos órfãos e outras
crianças vulneráveis, entretiveram os presentes com duas breves representações teatrais sobre a resolução pacífica
dos conflitos e sobre a educação à paz. “Trata-se de um importante projeto para a vida dos agricultores e
pecuaristas da região, onde as condições de vida são difíceis e a convivência, em alguns casos, é insustentável –
disse o ‘desk officer’ da AVSI para a Costa do Marfim. Estavam na cerimônia também os diretores regionais dos
Ministérios da Agricultura e dos Recursos Animais do governo marfinense e ambos acolheram com muito
entusiasmo o início do Triangle Pacific, que intervém diretamente em seus setores de competência, assegurando
sua intenção de colaborar. (AP) (28/3/2014 Agência Fides)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

