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Burkina Faso, un país sense llei
El pare Roger Kogolo és sacerdot en una de les diòcesis més afectades pels atacs
jihadistes i de milícies criminals
10 Gener, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El Sahel està prop de convertir-se en un territori sense llei. Segons l’ONU, en els últims
mesos, la regió està sent víctima d’una violència inusitada. Mali, Níger i Burkina Faso són els
països més afectats per aquesta situació. “Mentre parlem, milions de persones passen fam al
Sahel, centenars de milers s’han vist desplaçades i milers estan sent assassinades per
extremisme i la violència”. Així ho explica per a Rome Reports, David Beasley del Programa
Mundial d’Aliments. “Només a Burkina Faso el número dels desplaçats ha crescut un 500% i
un terç del país és ara una zona de guerra. És una catàstrofe. Hem d’actuar i actuar ja”
argumenta.
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L’alarmant situació de Burkina Faso
La inseguretat a Burkina Faso és alarmant. Pràcticament diàriament en alguna zona del país
es produeix almenys un atac contra la població o les forces de seguretat. “Des de principis
d’any han estat assassinats desenes de cristians per raó de la seva fe” assegura el sacerdot
de la diòcesi de Dori, Burkina Faso, el P. Roger Kogolo.
La xifra de desplaçats interns supera el mig milió de persones. Molts d’aquests milers van
haver de fugir amb el que portaven posat. “És una situació molt difícil per a les diòcesis
afectades i per a les persones que han abandonat tot a causa de la seva fe o per la seva
pertinença ètnica” prosseguia el pare Kogolo. Per això, l’emergència també és alimentària.
ACNUR alerta que els conﬂictes entre comunitats i el jihadisme són els responsables
d’aquesta tragèdia humanitària. “Els afectats no són només els cristians, però és cert les
comunitats cristianes s’han convertit en un clar objectiu”.

Diòcesi de Dori, violència descontrolada
El pare Roger pertany a la diòcesi de Dori, en el nord del país. És una de les regions més
durament castigades per la violència descontrolada de la qual són responsables milícies
jihadistes arribades des de Níger i Mali. Es creu que algun d’aquests grups és l’artífex del
segrest del sacerdot Joel Yougbare, amic del pare Roger. “No sabem qui se l’ha emportat. És
pràcticament un fet que han estat terroristes. No hi ha hagut més notícies des del 17 de
març de 2019” comenta el sacerdot de la diòcesi de Dori. “Resem molt i tot el país està unit
en oració a la diòcesi de Dori perquè pugui ser alliberat. Els sacerdots no tenim llibertat de
moviments. Hem de prendre fortes mesures de seguretat. No podem deixar la parròquia, no
podem desplaçar-nos a certes regions i hem de seguir unes normes de seguretat estrictes
per a protegir la nostra vida” ﬁnalitza el pare.
Va ser en aquesta trobada organitzada per Ajuda a l’Església Necessitada on el pare Roger va
explicar els detalls de la dramàtica situació que viu Burkina Faso. El sacerdot invoca la
solidaritat de tot el món i demana als cristians que resin per la destinació del seu país,
immers en una crisi humanitària sense precedents.
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