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AMÉRICA/PERU - “EDUCAÇÃO, UM DIREITO HUMANO”: CAMPANHA DE
SOLIDARIEDADE EM FAVOR DAS PESSOAS ENCARCERADAS E DE SUA
INSERÇÃO SOCIAL
Lima (Agência Fides) – A Comissão Episcopal de Ação Social (CEAS) é um dos organismos da Conferência
Episcopal do Peru que trabalha em colaboração constante com organizações da sociedade civil e do Estado, à luz
da Doutrina Social da Igreja, para a animação, a promoção e a coordenação de uma pastoral dos direitos humanos
que consolide a justiça, a democracia, o desenvolvimento e a paz no Peru. Com tal perspectiva, a cada ano a
CEAS promove, em conjunto com a Associação Evangélica “Paz e Esperança” campanhas de solidariedade em
favor das pessoas encarceradas: o objetivo é aquele de contribuir para melhorar as condições de vida dos
encarcerados e ao mesmo tempo, criar espaços de diálogo entre as diversas instituições. A Campanha de
solidariedade a cada ano tem um tema específico de reflexão: este ano se deseja colocar o acento sobre o direito à
educação nos cárceres, e por isso, o tema escolhido é “Educação, um direito humano”. A Campanha, em harmonia
com o tema escolhido, se realizará através do Consórcio dos Centros Educativos católicos.
Um dos objetivos é também aquele de promover na comunidade a reflexão e o empenho para que o trabalho
educativo torne possível o reinserimento de quem já cumpriu a pena de detenção. Neste sentido, procura-se
promover o reforço das bibliotecas nos estabelecimentos penitenciais e o desenvolvimento de outras atividades
formativas e de promoção da cultura. A Comissão encarregada pela organização da Campanha de solidariedade
preparou subsídios para a reflexão e material informativo sobre a realidade carcerária. A celebração principal da
campanha de solidariedade 2003 se desenvolveu em 16 de julho no Auditorium do Colégio Peruano-Chinês “João
XXIII” de São Miguel (Lima).
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