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AMÉRICA/EL SALVADOR - Todos envolvidos para sair da violência. A
Igreja encoraja o diálogo das instituições
São Salvador (Agência Fides) – O Arcebispo de São Salvador, Dom José Luis Escobar Alas, aprovou o início do
diálogo do Presidente, Mauricio Funes, com diversos setores do país, com o fim de alcançar um acordo para
terminar com a violência social na nação. “O diálogo nos parece uma iniciativa muito boa, felicito-me com ele e
lhe desejo sucesso” – disse o Arcebispo em sua tradicional coletiva de imprensa depois da Missa dominical
celebrada na Catedral.
Quarta-feira, 2 de maio, o Presidente Funes iniciou uma série de encontros com empresários, e sexta-feira, 4, com
os diretores de meios de comunicação para encorajar um pacto de paz. O Presidente tomou esta iniciativa
aproveitando do clima menos tenso que o país está vivendo desde 9 de março, devido à trégua entre os esquadrões
Mara Salvatrucha (MS-13) e Mara 18 (M-18) (veja Fides 28/03/2012). O Presidente está procurando
principalmente criar oportunidades de trabalho para os jovens, a fim de prevenir a emigração ou a filiação aos
esquadrões criminosos. O Arcebispo fez notar que “é legítimo que o Presidente promova o diálogo” e acrescentou
que será “um processo longo e difícil e isto requer uma maior disponibilidade de todos para poder sair desta
grande desgraça que é a violência em que o país vive”.
Com a trégua entre os bandos, obtida depois da mediação do Bispo castrense Dom Fabio Colindres, e do
ex-deputado e ex-comandante da guerrilha Raul Mijango, os homicídios se reduziram de 15 a 5 por dia. Dom
Escobar Alas disse ainda que a Igreja “acolheu bem” o anúncio feito pelos bandos de que haverá uma “parada
definitiva” no recrutamento forçado de jovens e a transformação das escolas em “centros de paz”, para que não
sejam assediadas. Segundo dados oficiais, publicados pela imprensa local, as prisões de El Salvador hospedam
cerca de 10.000 membros dos bandos, enquanto nos bairros e nas ruas existem outros 50 mil membros. (CE)
(Agência Fides, 07/05/2012)
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