TÌM GAP CHUA THAT NHANH - CHONG DOI NGHEO

Đức Thánh cha kêu gọi chống đói nghèo, buộc di cư, chấm dứt chiến tranh

Tình trạng thiếu an ninh lương thực liên quan đến buộc phải di cư và cả hai chỉ có thể
được giải quyết khi chúng ta đi đến gốc rễ của vấn đề

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Chẳng có ý nghĩa gì khi than van vấn đề đói nghèo và di cư ép buộc nếu không sẵn sàng
giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nó, đó là xung đột và biến đổi khí hậu, Đức Thánh cha
Phanxicô nói.

Chiến tranh và biến đổi khí hậu dẫn đến đói nghèo, vì thế chúng ta hãy tránh trình bày vấn đề
này như thể đó là một căn bệnh không thể chữa được", nhưng thay vì thế hãy thi hành các đạo
luật, chính sách kinh tế, thay đổi lối sống và quan điểm ngăn chặn những vấn đề này trước hết,
ngài phát biểu với các lãnh đạo thế giới tại trụ sở Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO)
của Liên Hiệp Quốc.

Đức Thánh cha Phanxicô được mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô sau khi phát biểu với cuộc
họp tại trụ sở của FAO ở Rôma nhân kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới, 16-10, ngày thành lập
tổ chức này vào năm 1945 nhằm giải quyết các nguyên nhân gây đói nghèo. FAO tổ chức hội
thảo về chủ đề "Thay đổi tương lai của tình trạng di cư".

Thiếu an ninh lương thực liên quan đến tình trạng di cư ép buộc, và hai vấn đề này chỉ có thể
được giải quyết "khi chúng ta đi đến gốc rễ của vấn đề" – xung đột và biến đổi khí hậu, Đức
Thánh cha nói.

Luật quốc tế đã có sẵn tất cả các công cụ và phương tiện để ngăn chặn và nhanh chóng kết
thúc các cuộc xung đột gây chia rẽ cộng đồng và quốc gia, và gây đói nghèo, suy dinh dưỡng
và di cư, ngài chỉ ra.
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"Cần có thiện chí và đối thoại để chấm dứt xung đột, và cần hoàn toàn cam kết từng bước
giải trừ vũ khí có hệ thống", cũng như ngăn chặn "nạn buôn bán vũ khí tràn lan", ngài
kêu gọi.

"Lên án có hàng triệu người bị đói và suy dinh dưỡng do xung đột nếu sau đó không làm
việc hiệu quả cho hòa bình và giải trừ vũ khí thì tốt chỗ nào?", ngài hỏi.

UCAN VN
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