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LA XARXA DE CÀRITAS ESTÀ DUENT A TERME UN OPERATIU SENSE PRECEDENTS
PER AFRONTAR LA PRIMERA FASE DE L’EMERGÈNCIA
DECLARADA A HAITÍ DESPRÉS DEL TERRATRÉMOL
Una dotzena d’experts en emergències de la xarxa internacional de Càritas se sumaren en 48 hores a les labors
d’auxili a les víctimes que du a terme Càritas Haití.
Càritas inicia a Port Príncep i Jachmel la distribució de
10.000 lots de menjar en 27 punts de repartiment. Arriben
per mar a Port Príncep 1.500 tones d’aliments. Un comboi
terrestre de Càritas transporta fins a Haití 200.000 mantes,
15.000 tendes i diferent material d’emergència.
Tot este esforç humanitari de Càritas a
Haití aconsegueix
arribar als damnificats a través de la
xarxa local de la Càritas Haitiana. «La
verdadera força de
Càritas està en la seua xarxa parroquial, que ens permet tindre accés directe a
les comunitats i comptar amb punts des dels quals distribuir
l’ajuda», indica Alistair Dutton, director d’assumptes humanitaris de Càritas Internationalis, qui coordina en Port
Príncep la resposta de la xarxa Càritas a esta emergència.

Càritas Haití
Càritas Haití ha assenyalat quines són les necessitats més
urgents que s’estan plantejant en esta fase inicial de

l’emergència, com són pastilles potabilitzadores, tendes de
campanya, kits higiènics, medicines, material
d’il·luminació, mantes, roba d’abric, aliments no peribles i
aigua potable, i kits de menjar preparat.

Paper clau de Càritas Dominicana
Per la seua banda, Càritas Dominicana s’ha posat a disposició de la xarxa per a servir de base logística i recolzar el
desplegament de tot l’operatiu d’ajuda. Els seus responsables han confirmat que compten amb capacitat de recollida,
emmagatzematge i transport de material d’emergència tant
a Santo Domingo como a la ciutat de Jimaní, molt pròxima
la frontera amb Haití. Voluntaris i treballadors de Càritas
preparen un comboi amb aliments no peribles per a 50.000
persones.

Càritas Espanyola
Està en coordinació permanent amb la xarxa internacional.
La confederació ha alliberat 175.000 euros per a afrontar
les necessitats més urgents d’esta primera fase de l’ajuda.

Càritas Diocesana de València
Ha recaptat en cinc dies 80.000 euros per a la catàstrofe
d’Haití, que seran enviat a Càritas Haití. Com en altres ocasions, no arreplega cap tipus de donatiu material per a
l’emergència a Haití.

PRESÈNCIA DE LA XARXA DE CÀRITAS
Tant Càritas Espanyola com altres Càritas donants del Nord tenen una intensa presència a Haití, on recolzen nombrosos
projectes de cooperació. Com ha recordat Alistair Dutton, director d’operacions humanitàries de Càritas Internationalis, «Càritas té una presència important a Haití i estem en condicions de poder oferir de forma immediata als damnificats
pel terratrémol tant aliments com refugi temporal en totes les esglésies i instal·lacions parroquials». «Càritas –ha explicat Dutton— està treballant actualment
en 200 hospitals i centres mèdics a Haití, i el personal local està ben format i preparat per a respondre a situacions d’emergència en una regió assotada freqüentment per huracans».
Càritas Espanyola treballa a Haití des de fa més de 15 anys en recolzament de
la població més vulnerable. L’any passat es realitzà un important intervenció en
recolzament de les víctimes dels huracans “Gustav” i “Hanna” (2008), i actualment
es treballa en les províncies frontereres amb la República Dominicana, la regió
més deprimida del país, promovent la salut, l’accés a l’aigua potable i l’agricultura sostenible amb un conveni binacional
finançat per l’AECID. Així mateix, al novembre es va posar en marxa un projecte d’aigua i sanejament en la província de Hinche (zona centre), que se suma a un altre programa de salut i de microcrèdits d’àmbit estatal.
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ECOS EN LA IGLESIA
El Papa Benedicto XVI ha manifestado: «Animo el esfuerzo de las numerosas organizaciones caritativas que se están
haciendo cargo de las inmensas necesidades del país. Rezo por los heridos, por los que han perdido sus casas y por todos
los que trágicamente han perdido la vida».
Al mismo tiempo, el presidente de Cáritas Internationalis, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga ha apelado a la comunidad internacional “a sumar todos sus esfuerzos para ayudar” a Haití. “Es un país muy pobre que necesita todo nuestro
apoyo”, ha señalado el purpurado, que ha recordado también cómo “hemos venido alertando desde hace tiempo sobre la
falta de desarrollo en Haití, sobre su extrema pobreza y cómo la precariedad de las infraestructuras lo hacía más vulnerable
ante los desastres naturales”.
El cardenal Rodríguez Maradiaga asegura que “ahora que uno de los países más pobres del mundo va a convertirse en el
centro de atención de los medios de comunicación y la prioridad de la acción humanitaria como resultado de esta catástrofe
natural, es posible que se produzcan finalmente las soluciones y los compromisos necesarios para aliviar la miseria de los
haitianos y la pobreza estructural de esta asediada nación”.

Oración por Haití
La tierra se sacudió como animal furioso,

en las miradas perdidas, en las caras desoladas,

temblaron los montes y el mar desató su enojo,

en los muertos, en los atrapados, en los mutilados,

los suelos se abrieron y lo construido fue destruido,

en cada vida quebrada por lo no esperado.

y un pueblo cansado de sufrir vuelve a sufrir.

Pero Dios no estaba en el terremoto…

Vimos sus rostros y oímos sus llantos,

Alguien gritó su espanto, otras voces se unieron.

las imágenes estremecían y golpeaban,

alguien elevó una plegaria, otras siguieron,

personas deambulando, cuerpos aplastados,

alguien cantó y muchos cantaron,

destrucción y muerte, dolor y angustia,

alguien levantó una escombro

tras el terremoto cruel y devastador.

y otros más comenzaron a levantar las piedras,

Pero Dios no estaba en el terremoto…

alguien abrazó a un herido

Hijos sin madres, madres sin hijos,

y otros más los cargaron en brazos,

hermanos sin hermanos, amigos sin amigos,

alguien tendió su mano

miles y miles de vidas aplastadas en segundos,

y miles de manos se unieron.

historias, esperanzas, sueños, ilusiones

Y Dios estaba entre ellos.

que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos.

(En solidaridad con el pueblo haitiano
Gerardo Oberman).

El horror dejó su marca indeleble
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