Nigèria: "Cristians i musulmans han d'estar units per la pau i el desenvolupament de la nació"
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"La principal causa de violència a Nigèria no és la religió, tot i que alguns dels nostres líders l'han usat amb finalitats polítiques",
va denunciar el pare Cornelius Omonokhua, sacerdot catòlic, Director Executiu del Consell Interreligiós de Nigèria (NIREC), un
organisme que aplega cristians i musulmans. Així ho va explicar en la seva presentació en el "Seminari Nacional titulat:
Corrupció, inseguretat i desafiaments per a la cohesió nacional a Nigèria: construint sinergia a través dels credos".

"Hem alliberar la religió d'aquest abús. La realitat és que la fam és una de les principals i poderoses fonts de divisió de
l'existència humana, mentre que el menjar abundant és un vincle fort ", va assegurar el sacerdot. "La indigència i la fam
converteixen les persones en esclaus, mercenaris i adoradors del diable. Fins i tot el diable coneix del perill de la fam i la forma
en que el menjar pot fer que algunes persones adorin a les criatures en lloc del creador", ha destacat el P. Cornelius
Omonokhua.
El sacerdot afirma a més que la cobdícia pel poder i pel govern han fet que la política esdevingui un factor de divisió molt seriós
a tots els nivells de la vida de Nigèria. "L'avidesa pel poder - diu el p. Omonokhua- ha convertit la política en una espasa de
doble tall que pot fins i tot posar en perill la unitat existent en les institucions tradicionals i religioses".
El director executiu de NIREC va subratllar la necessitat d'una sinergia entre cristians i musulmans per la construcció de la
nació nigeriana, i ha indicat que la corrupció podria eliminar-se si els musulmans i els cristians romanguessin fidels als
ensenyaments de la seva fe.
"Atès que NIREC és família de tots els cristians i musulmans a Nigèria, el nostre principi estratègic ha de ser una resposta
proactiva davant els problemes enfortint processos de canvi cada vegada més amplis. No hem d'esperar que esclati la
violència. "Si volem poder utilitzar el diàleg com un mitjà per construir la pau, no podem esperar que sorgeixin conflictes abans
d'establir bones relacions amb les persones que ens envolten", va explicar el pare Omonokhua. El NIREC és membre afiliat de
l'Àfrica Council of Religious Leaders (ACRL) i Religions for Peace (RFP).
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