Cardenal Tagle: Un Jubileu especial per derogar el deute dels països pobres
01/04/2020 - Vatican News

Un Jubileu especial pel Coronavirus en el qual els països rics suprimeixin els deutes als països fortament endeutats. És el que
ha proposat el Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles durant la celebració
de la Missa d'aquest diumenge, transmesa en streaming des de Roma.

"Ara ens adonem que no tenim prou mascaretes, mentre que abunden les bales", ha afirmat l'ex Arquebisbe de Manila en
l'homilia represa per l'agència de notícies de la Conferència Episcopal de Filipines (CBCP News). "No tenim prou respiradors,
però tenim milions de pesos, dòlars i euros per gastar en un avió que pot atacar a les persones".
Afrontar problemes més urgents causats per la pandèmia
Aquesta manca de recursos, va advertir el prelat, podria ser la "tomba" dels països pobres i dels seus pobles. D'aquí la crida a
les nacions riques del planeta perquè condonin els exorbitants interessos dels seus préstecs a aquests països, per tal que
estiguin en condicions de fer front als problemes més urgents causats per la pandèmia: la condonació - va dir - permetria als
que es troben "en la tomba del deute tornar a trobar la vida". Però no n'hi ha prou. Segons el Cardenal Tagle cal reorientar la
despesa militar dels governs cap a altres objectius: educació, habitatge i alimentació. Això, va emfasitzar amb força l'ex
Arquebisbe de Manila, garantiria la veritable seguretat i permetria a la gent sortir de la "tomba".
Invertir més recursos en serveis bàsics
Vint anys després del llançament de la Campanya Mundial promoguda amb ocasió del Gran Jubileu de 2000, a la qual la Santa
Seu i tota l'Església Catòlica s'havien adherit activament, juntament amb nombroses ONG’s, la cancel·lació del deute extern
dels països altament endeutats segueix sent una qüestió pendent. La derogació del deute de molts països decidida a principis
de la dècada de 2000 per les institucions internacionals ha alleujat certament la situació de diverses nacions pobres que han
pogut invertir més recursos en serveis com l'educació i la salut pública, però no tots s'han beneficiat i aquesta mesura no
sempre ha estat decisiva ni tan sols en els països que s'han beneficiat d'ella, molts dels quals es troben ara en una situació
encara pitjor que el 2000. La crisi del coronavirus està destinada a rellançar el problema de nou en termes encara més urgents.
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