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AMÉRICA/BOLÍVIA – Violência no cárcere de Palmasola e superpopulação:
a condenação dos Bispos
Santa Cruz (Agência Fides) – Total condenação e profundo pesar pela violência, além de críticas e preocupações
pela questão da superpopulação nos cárceres: é o que expressaram os bispos bolivianos em um comunicado que
estigmatiza a violência de ontem, 23 de agosto, no cárcere de Palmasola, na cidade de Santa Cruz, que deixou o
trágico êxito de mais de 30 mortos (incluindo uma criança) e diversos feridos. Segundo a reconstrução da polícia,
tudo começou com uma briga entre os detentos, degenerada em um incêndio de uma ala da prisão que hospeda
cerca de 5.000 detentos.
Em nota oficial enviada à Fides, a Igreja boliviana “condena a violência, de onde venha e em qualquer forma. Os
bolivianos devem perseverar no diálogo responsável e na prática do perdão e da reconciliação entre os irmãos”,
consta. “Estes eventos – prossegue a nota oficial assinada por Dom Eugenio Scarpellini, Secretário Geral da
Conferência Episcopal Boliviana – evidenciam novamente a carência e a grave superpopulação carcerária, que
pode ser uma poderosa faísca para a violência e tragédias como esta”.
Dizendo-se “solidários com as famílias das vítimas e dos feridos” e elevando “orações de sufrágio pelas vítimas e
a rápida recuperação dos feridos”, a Conferência Episcopal expressa às autoridades do governo “plena
disponibilidade em fornecer assistência tempestiva para as reformas necessárias do sistema judiciário e carcerário,
a fim de enfrentar as causas estruturais destes eventos”. São “episódios dolorosos” que devem ser “uma lição para
melhorar a administração da justiça e do sistema carcerário de nosso país”.
Os bispos “somam sua voz aos diferentes pedidos de esclarecimento, com o fim de identificar causas e
responsáveis” e pedem que estes episódios não se repitam no futuro. “Aos irmãos presos, filhos de Deus – dizem
os Bispos – dirigimos o convite a crescer na fraternidade, na solidariedade e no rechaço ao ódio, ânsia de poder e
de vingança”. (CE-PA) (Agência Fides 24/8/2013)
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