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La Nigèria catòlica es protegeix de Boko Haram
La Universitat Catòlica de Nigèria necessita fons per construir una tanca que
protegeixi als alumnes dels atacs
09 Juliol, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El pare Valentine és professor en la Universitat Veritas de Nigèria, a Abuja, un ambiciós
projecte promogut pels bisbes del país. A més d’oferir formació acadèmica, aquest centre va
néixer fa 10 anys amb un clar propòsit. “Els bisbes van voler que els alumnes rebessin
formació, no només acadèmica, sinó també moral perquè els nostres joves siguin útils per a
la societat”. Així ho va assegurar per a Rome Reports el P. Valentine Onwunjiogu de la
Universitat Catòlica de Nigèria.
Nigèria ocupa el lloc 148 de 180 en l’últim índex de percepció de la corrupció de
Transparència Internacional. La corrupció llastra el desenvolupament d’un país ric en
matèries primeres com el petroli i amb gairebé 23 milions de joves en edat de treballar.
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També la violència. A la de grups com Boko Haram se suma la dels pastors Fulani.

Una trajectòria de continu sofriment
El pare Valentine explica que en aquest centre ja l’han sofert. “Jo mateix i el vicerector ens
vam veure obligats a cridar als cossos de seguretat per a tirar de la universitat a un grup
d’ells perquè no podíem ni acostar-nos” va assegurar. “Els Fulani han estat implicats en
molts assassinats. A vegades ﬁns i tot ataquen, quan saben que no ets musulmà com ells,
sinó cristià o quan els dius que no tenen dret a ocupar el teu territori”.

Mesures de seguretat contra els atacs als cristians a Nigèria
Per això, la prioritat del centre és protegir la vida dels estudiants. La Universitat busca fons
per a col·locar una tanca al voltant dels seus terrenys per a evitar més atacs. Són mesures de
seguretat que també s’adopten en les parròquies. “Molts sacerdots han contractat serveis de
seguretat per a protegir als ﬁdels que acudeixen el diumenge a missa”. Així ho parlava el P.
Onwunjiogu. “Encara en les situacions més desesperades, la fe continua sent forta encara
que això no impedeixi que moltes practiquin la seva fe amb por” va concloure.
A més dels pastors Fulani també Boko Haram segueix molt actiu a Nigèria malgrat que el
govern hagi decretat la seva derrota tècnica. El grup terrorista no només actua en aquest
país. També ha estès els seus tentacles ﬁns als països limítrofs com Camerun, Txad i
recentment Níger.
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