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ÁFRICA/LIBÉRIA - OS COMBATES FORAM RETOMADOS; AINDA É
POSSÍVEL FALAR DE PAZ?
Monróvia (Agência Fides) – Paz em risco na Libéria, onde foram retomados os combates em diversas regiões
entre facções que lutam pelo controle do território. Para acabar com os confrontos, as Nações Unidas ordenaram
aos militares governamentais e aos rebeldes de se retirarem da linha de frente no norte do país. A região motivo de
combates é Nimba, no norte do país, onde as forças governamentais se confrontam com os membros do MODEL
(Movimento pela Democracia na Libéria).
Os novos combates podem anular a frágil paz alcançada depois da saída do ex-presidente Charles Taylor, que se
encontra em exílio na Nigéria. A Caritas italiana lançou um alarme pela dramática situação na qual se encontram
os civis por causa dos novos confrontos. No comunicado que chegou até a Agência Fides, lê-se o testemunho de
um agente da Caritas local: “Pelo menos 700 mil pessoas tiveram que abandonar suas próprias casas praticamente
destruídas e agora se encontram em campos de emergência. Os casos de desnutrição continuam a aumentar por
falta de alimento e água potável e a maior parte dos hospitais do país está inutilizável e sem medicamentos”.
A Caritas se mobilizou nas dioceses de Monróvia, Gbarnga e Cape Palmas para fornecer gêneros de primeira
necessidade à população atingida.
Segundo a organização humanitária Human Rights Watch, a Guiné não respeitou o embargo sobre a venda de
armas às facções liberianas decretado pela ONU, e teria enviado armamentos para a Libéria, onde os rebeldes as
utilizaram para cometer atrocidades contra a população civil. (L.M.) (Agência Fides 5/11/2003, linhas 23 palavras
275)
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