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AMÉRICA/COLÔMBIA - "Pedimos ajuda para sair da violência": o apelo da
diocese de Buenaventura
Buenaventura (Agência Fides) - "Pedimos ajuda à opinião nacional e internacional para que preste atenção em
Buenaventura, para sair da violência": este é o apelo preocupado de Dom Héctor Epalza Quintero, Bispo de
Buenaventura, pela grave situação de violência que vive esta região. “A Comissão Vida, Justiça, Solidariedade e
Paz da diocese de Buenaventura torna pública esta denúncia que eu, como Pastor, apoio plenamente porque
acreditamos que a realidade de Buenaventura, o momento crítico que está vivendo, diga respeito não somente às
autoridades de Buenaventura, mas também à Região e à Nação", afirma Dom Epalza Quintero no comunicado
enviado à Agência Fides. O Bispo pede uma intervenção urgente do governo nacional e dos diversos organismos
de controle, para que “ao exercitarem suas obrigações constitucionais e jurídicas, forneçam as garantias dos
direitos às comunidade e ao território".
O pedido também foi encaminhado às organizações de direitos humanos, nacionais e internacionais, para fazer
conhecer a realidade e mostrar “a situação de violência bárbara que sofrem constantemente os habitantes da
cidade, em especial as zonas de periferia e as comunidades rurais". O comunicado da diocese se refere aos
confrontos entre os grupos paramilitares que se autodenominam "La Empresa" e "los Urabeños", que disputam o
controle do território e o domínio das áreas dos portos, que são rotas ambicionadas pelo narcotráfico e pelas
empresas de minérios.
Dom Epalza Quintero adverte que esta situação de violência se pode constatar todos os dias através dos
homicídios, dos desaparecimentos e dos deslocamentos forçados de que é testemunha a própria prefeitura.
Segundo dados oficiais, desde o 6 de outubro, houve 40 homicídios (cometidos com barbárie e crueldade), 35
tiroteios e 75 desaparecimentos sinalizados pela polícia local. (CE) (Agência Fides, 09/11/2012)
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