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AMÉRICA/ARGENTINA - Um vídeo contra a droga: a Igreja lança uma
campanha nas redes sociais
Buenos Aires (Agência Fides) – A Igreja lançou uma campanha nacional de prevenção da dependência das
drogas, na qual os jovens são os protagonistas usando as novas tecnologias.
A ideia é que cada pessoa registre um vídeo com o próprio celular, tablet ou câmera, apresentando um testemunho
pessoal ou de outros jovens sobre o problema do abuso de droga.
Cada vídeo depois será enviado a um portal especial, onde as imagens serão montadas e editadas. Quando
estiverem prontas, os vídeos serão publicados nas páginas do site para que sejam utilizados por escolas, paróquias
ou organizações sociais.
Uma nota enviada a Fides refere que a campanha, que tem como slogan "Ative os seus sentidos:
pergunte-se-pergunte-lhe. Ativem a rede", foi apresentada ontem na sede da Conferência Episcopal Argentina
pelo Presidente da Comissão da Pastoral Social, Mons. Jorge Lozano, pelo coordenador da Pastoral para os
toxicômanos, Horacio Reyser e por Mercedes Sanguinetti, representante de um grupo de jovens empenhados nas
redes sociais contra a droga, o tráfico de pessoas e a violência nas escolas.
A Igreja na Argentina denuncia há tempo o aumento do consumo e do tráfico de droga, afirmando que se trata de
um dos mais graves problemas do país (Veja Fides 28/03/2014). Uma década atrás, foi criada a Pastoral para os
toxicômanos, que se ocupa da prevenção e da recuperação dos dependentes.
Na Argentina, existem atualmente cerca de 180 mil consumidores da chamada "droga dos pobres", a PACO
(PAsta a base de COcaína), cada um dos quais compra uma média de 20 doses por dia, que custam 6 pesos cada
uma. A PACO é a terceira dependência do país, depois do álcool e dos medicamentos (veja Fides 5/03/2014).
(CE) (Agência Fides, 18/06/2014)
> LINKS
A campanha poderá ser vista no seguinte endereço: : http://preguntatepreguntale.com/ :
Também no Facebook:: https://www.facebook.com/preguntatepreguntale:
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