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AMÉRICA/MÉXICO – Quatro mil armas coletadas na Campanha
“Desarmamento voluntário”
Cuajimalpa (Agência Fides) – Quase 4000 armas foram coletadas desde 24 de dezembro até hoje no âmbito da
Campanha "Para a tua família, o desarmamento voluntário", que prevê a entrega de armas em troca de dinheiro ou
gêneros alimentícios.
Numa nota enviada à Agência Fides, a Secretaria do Escritório de Desenvolvimento Social do Distrito Federal do
México, Rosa Icela Rodriguez, afirma que a Campanha se realiza no departamento de Cuajimalpa, além de
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza e Iztacalco.
Da Campanha participa ativamente também a Igreja, oferecendo postos de troca das armas, já que a população
deposita confiança nesta instituição (veja Fides 10/01/2013). Entre as armas coletadas, estão 2799 revólveres, 863
fuzis, 281 granadas, uma bomba, um carregador e dois mísseis. Foram disponibilizados cinco milhões, 318 mil e
900 pesos para a compra de 531 bicicletas, 195 tablet, sete computadores portáteis e 92 eletrodomésticos, além de
pagamentos em dinheiro como intercâmbio com as armas que a população detinha. O local da troca da região se
encontra no átrio da igreja de S. Pedro Apóstolo, no centro de Cuajimalpa.
A iniciativa é ainda mais importante já que nos últimos meses nasceram novos grupos de "autodefesa", que
justiçaram os criminosos e pequenos grupos de narcotraficante. Os membros desta "polícia comunitária"
patrulham os vilarejos a eles confiados com armas e com o rosto coberto, num país onde o índice de crimes que
ficaram impunes é de 99% e onde a violência da criminalidade organizada provocou mais de 70.000 mortos e
26.000 desaparecidos entre 2006 e 2012. As autoridades mexicanas afirmam que esses grupos de autodefesa não
são legalmente autorizados a perseguir e punir, mas eles respondem que aplicam as regras e os costumes que
pertencem à tradição da população indígena de vários Estados do México.
(CE) (Agência Fides, 13/03/2013)
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