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AMÉRICA/ARGENTINA - "Linchamentos, grave problema social a ser
resolvido em conjunto" disse o Bispo de Posadas
Posadas (Agência Fides) - Após as recentes violências das gangues contra suspeitos de crimes que estão
acontecendo em diferentes partes da Argentina (veja Fides 3/04/2014), Dom Juan Rubén Martínez, Bispo da
Diocese de Posadas, falando numa televisão local comentou episódios semelhantes que ocorreram em Garupá.
Para o prelado, de acordo com notícias enviadas à Agência Fides por fontes locais, estes " linchamentos" revelam
um mal-estar na população, que se sente impotente, na ausência de instituições que funcionam e os protejam.
Revela também um problema estrutural que, segundo o bispo, está ligado ao consumo de drogas entre os jovens,
especialmente nos bairros da periferia.
"Os Bispos da Argentina, através da Conferência Episcopal, desejam expressar sua preocupação pelo elevado
número de linchamentos e pelo fazer justiça com as próprias mãos fora dos mecanismos que estão normalmente
envolvidos em questões de segurança", disse o bispo, lembrando que esses fatos "são um grave problema social
que revela um mal-estar e, naturalmente, são um mal em si mesmo". De acordo com Dom Martinez "muitas
pessoas se sentem muito frágeis e indefesas".
Para o Bispo de Posadas "é clara a ligação com droga, porque há muitos que roubam para obtê-la. Mas não se
trata somente de um problema de formação dos jovens, também há problemas na administração da justiça...".
Então Dom Martinez condenou o fenômeno das chamadas "tribos urbanas", que partindo das cidades grandes
agora chegaram a Garupá, onde sábado 5 abril, um grupo de 50 residentes atacou a morte um suposto membro de
uma gangue de bandidos que trabalha na área, sem que a polícia tomasse posição. Segundo a imprensa local, o
fenômeno dos linchamentos não para, são mais de 10 os casos registrados, mas parece que há outros que não
sabemos em diferentes partes do país. (CE) (Agência Fides, 10/04/2014)
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