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AMÉRICA/MÉXICO - "Pessoas queimadas vivas, filmá-las e depois vender
os vídeo é sinal de um colapso da ética"
San Cristobal de las Casas (Agência Fides) - "Estamos diante de um colapso da ética". Assim, o Bispo de San
Cristóbal de Las Casas, Dom Felipe Arizmendi Esquivel, descreveu o linchamento de três pessoas queimadas
vivas numa ação de "fazer justiça com as próprias mãos". O que piorou ainda o fato foi o vídeo do linchamento
que foi colocado à venda em lojas locais.
"São fatos muito tristes e que nos preocupam muito, porque fazer justiça com as próprias mãos, queimando
pessoas vivas, gravar a cena e em seguida vender as imagens é apenas um colapso da ética", disse o bispo.
Dom Arizmendi Esquivel pediu à comunidade para refletir sobre como educar as crianças ao respeito pelas
pessoas para evitar transmitir às gerações futuras a subcultura da violência que assola a região de Altos. "A
ocasião do Dia dos Pais (comemorado ontem em todas as paróquias da diocese) é uma boa oportunidade para
repensar o papel da família na educação dos filhos", disse o bispo à imprensa local.
O linchamento ocorreu no dia 4 de junho, na comunidade de Las Ollas, localizada na cidade de San Juan
Chamula, no Chiapas, um dos estados mexicanos cuja população é em grande parte indígena. Este ano, pelo
menos cinco indígenas no Chiapas foram linchados, acusados de vários crimes. O sistema de justiça no México
está passando por uma grave crise, com altos níveis de impunidade. Recentemente, em diferentes regiões do
México foram criados grupos civis armados que fazem justiça com as próprias mãos contra o crime organizado.
(CE) (Agência Fides, 17/06/2013)
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