Sexta-feira, dia 22 de maio de 2015
Ontem fomos convidados a participar da
assembleia geral do Rotary Club de
Kasthamandap em Katmandu e tivemos a
oportunidade de apresentar o trabalho da
Fundação GESINAS. Obtemos reconhecimento
pelo nosso trabalho e fizemos vários contatos.
Além disso, muitas pessoas nos prometeram
seu apoio.
Os membros do Rotary Club nos irão ajudar a encontrar os lugares
mais importantes para instalar os filtros de purificação de água do
tipo BioSandFilter.
O seguinte comentário do expresidente Gajendra do Rotary
Club me emocionou: aquele
que tem um bom coração
jamais será uma pessoa pobre.
Muitos falaram para aproveitar a oportunidade e
reconstruir o Nepal de uma maneira nova. Eu estou
de acordo com a
posição política deles.
A GANESH organizou
mais um acampamento
médico, o qual iremos
visitar mais tarde.
Kritan, como sempre,
começou a conversar
com os pacientes e a
anotar os seus dados.
Muitas
pessoas
pediram a Thomas para
inspecionar suas casas.
De longe,
muitas
casas
parecem
ainda estar
em bom
estado, mas mesmo assim elas
precisam ser demolidas.
Para a alegria de algumas famílias,
entre as casas que Thomas avaliou,
algumas não precisam ser derrubadas.
Thomas explicou para os moradores o
que precisa ser feito.
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Conhecemos Anuradha Koirala, a criadora do Maiti Nepal, através de Utsav,
o qual conhecemos no encontro do Rotary Club durante a manhã. Anuradha
é muito famosa no Nepal e Kritan está orgulhoso de se encontrar com ela.
Eu também tenho que admitir que ela tem uma personalidade imponente.
Anuradha se empenha
desde o início dos anos
90 contra a prostituição
forçada.
Uma
das
grandes
proezas que ela fez foi
trazer jovens nepalesas,
que foram vendidas para
a Índia, de volta para o Nepal. Até
hoje ela ainda continua fazendo isso.
Além disso ela também ajuda órfãos
e emigrantes que trabalham como
escravos na Índia, nos países
árabes ou em outros países em
volta. Esses emigrantes são vítimas
de abuso físico e muitas vezes
também foram violentados.
As mulheres que foram libertadas vivem em um espaço da organização
Maiti. Junto com Anuradha elas visitam os povoados em volta de
Katmandu e aconselham as pessoas sobre questões relacionadas com
a prostituição. Elas contam sobre os perigos de aceitar trabalhos bem
pagos no exterior sem conhecer as condições exatas. Elas contam que
muitas vezes as moças têm que entregar seu passaporte e não podem
deixar o local onde trabalham. Dessa maneira elas ficam à mercê de
seus patrões.
A organização Maiti Nepal recebeu o prêmio de Herói da CNN do canal
de televisão americano CNN. Muitos nepaleses estão orgulhosos
disso, mas Anuradha escreveu em um letreiro na entrada principal da
organização: “Ser um herói da CNN não nos faz orgulhosos do nosso
trabalho, mas continua nos lembrando de que o problema ainda existe
e de que nós precisamos nos unir para acabar com ele”.
Um grupo de mulheres, entre elas algumas que foram salvas pela
Maiti, produz produtos artesanais e os vende por preços justos. O lucro
da venda vai diretamente para a organização Maiti
Nepal. Eu acabo comprando algumas bolsas
decoradas com pérolas. Eu irei dá-las de presente
para pessoas na Alemanha e também irei ver se as
bolsas têm potencial para serem comercializadas
através de um projeto
de comércio social a
nível europeu.
Tradutor: Pedro
Para maiores
informações:
www.gesinas.net
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