L'Església americana contra Trump
Dll, 22/07/2019 per Catalunya Religió

(Ignasi Escudero-CR) Unes 70 persones han estat detingudes per protestar al
Capitoli en contra de la política migratòria de Donald Trump. El grup convocat
per la Xarxa d’Acció Franciscana mostrava fotografies de nens i nenes morts sota
custòdia als centres de detenció per a immigrants als Estats Units. “Les imatges
d’infants en condicions deplorables i insalubres, sense accés a dutxes durant
setmanes, incomunicats i dormint al terra i sense mantes, ens han obligat a
solidaritzar-nos i dir ‘no en el nostre nom’”, declarava per al portal Paz y Bien la
germana Áine O’Connor, una de les manifestants detingudes.
Per a Eduard Ibàñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, “son imatges
impactants ja que poques vegades es veuen religioses i religiosos detinguts en
manifestacions o protestes”. Ibàñez destaca el valor simbòlic d’aquest gest ja que
“mostren un testimoni extraordinari de defensa dels drets humans i d’alguna
manera simbolitzen el paper de l’Església en defensa dels drets i acollida dels
col·lectius immigrants a tot el món”.
Overhead shot of the #CatholicDayOfAction and those risking arrest
pic.twitter.com/xDpTnkwsL9
— FranciscanActionNet (@franciscannet) 18 de juliol de 2019
En una jornada que van denominar “Catholic Day of Action” (Dia d’Acció Catòlica)
centenars de persones es van congregar dijous passat a les portes del Congrés dels
Estats Units, a la ciutat de Washington. Aquesta protesta es dona després d’una
setmana en que Trump ha manifestat la seva intenció d’endurir la política
migratòria justament quan líders socials i congressistes com la demòcrata
Alexandria Ocasio-Cortez han denuncia l’estat dels centres d’internament per a
immigrants i les greus vulneracions de drets que s’hi estan donant.
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As a secular humanist, I still think these nuns and monks were
righteous and good to put their bodies on the line for the strangers
come among us, and that this is wrong.
The arresting officers are not on the right side of
history.#CatholicDayOfAction #CloseTheCamps
https://t.co/v6MqVlKgOH pic.twitter.com/BOdxteVpYX
— Rachel McGonagill (@RachelMcGonagi1) 19 de juliol de 2019
L’administració nord americana ha aprovat una nova llei que exigeix als
sol·licitants d’asil a demanar refugi a un tercer país abans d’arribar als Estats
Units. Aquesta mesura ha estat condemnada pel cardenal Daniel DiNardo,
president de la Conferència Episcopal dels Estats Units que afirma que la llei
“afegeix més barreres als sol·licitants d’asil per accedir a la protecció de la seva
vida, eludeix el nostre deure moral [d’acollida] i evitarà que els Estats Units
assumeixi el un paper principal en la comunitat internacional com a proveïdor de
protecció d’asil”.
Capital police officers are dismantling the human cross these Catholics
made with their bodies on the Russell Rotunda floor during today’s
#CatholicDayOfAction. On their chests are photographs of migrant
children who have died in recent months while in federal custody. #DC
pic.twitter.com/RpYGB55IUA
— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) 18 de juliol de 2019
En aquest sentit Ibàñez valora molt positivament la tasca d’acollida feta per
l’Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna, per a ell “son exemples
que se sumen als gestos i discursos del papa Francesc”. En relació a les
detencions, considera que “la desobediència civil, pacífica i no violenta, pot ser
legítima i oportuna per tal d’evidenciar una injustícia i no normalitzar-la”.
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