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AMÉRICA/HONDURAS - É hora de agir! Mais de 13 mil crianças e jovens
hondurenhos parados na fronteira estadunidense
Tegucigalpa (Agência Fides) – “As crianças devem estar em toda decisão política e em toda ação social; não
podem destruí-las com decisões ruins”, disse o Vigário da Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, padre
Carlos Rubio, durante a celebração principal de ontem, domingo 22 de junho, diante de toda a comunidade.
Segundo nota enviada à Fides por uma fonte local, padre Rubio acrescentou que “não devemos ficar indiferentes
diante destes problemas, é preciso unir-se e agir!”. A reflexão proposta pelo Vigário da Catedral se inspirou no
trecho evangélico do rico e do pobre Lázaro. “Quantos ricos temos aqui em Honduras ? Quantos responsáveis do
poder pensam apenas em seus interesses e não nos menores?”, perguntou aos presentes.
Padre Rubio se deteve na situação nacional, lamentando que as autoridades tenham subtraído recursos e verbas,
provocando assim a migração hondurenha. “Somente agora pensam no que fazer, quando a imprensa internacional
já contou para todo o mundo”, disse o sacerdote, acrescentando. “As crianças e os jovens que fogem do país o
fazem também porque as autoridades não oferecem possibilidades a este setor da sociedade; as crianças não estão
no centro de sua atenção. Nossas autoridades não percebem estas famílias destruídas!”. E concluiu com uma nota
de esperança: “Temos ainda tempo para remediar, podemos ainda colocar as crianças no centro de toda decisão
política e de toda ação social; mas é preciso agir agora!”.
Atualmente, pelo menos 13 mil crianças e adolescentes hondurenhos se encontram em centros ou quartéis nos
Estados Unidos, e por isso, um comitê nacional liderado pela primeira-dama hondurenha, Ana Garcia de
Hernandez, organizou uma viagem aos Estados Unidos, com o fim de verificar a situação destas crianças. (CE)
(Agência Fides, 23/06/2014)
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