Veneçuela: Els bisbes condemnen la mort del capità Acosta i l'atac a Rufo Chacón
08/07/2019 - Zenit

La Conferència Episcopal Veneçolana (CEV), a través d'un comunicat de la Comissió de Justícia i Pau difós aquest 2 de juliol
passat, va condemnar la mort del capità Rafael Acosta Arévalo i la violència exercida cap al jove Rufo Chacón Parada.

El capità Rafael Acosta va morir per causa de les tortures perpetrades pels seus captors i el jove Rufo Chacón Parada ha
quedat desfigurat i cec després d'un atac violent per part de les forces policials mentre es manifestava per la falta de gas a les
llars.
Davant d'aquests tràgics fets, els bisbes manifesten que l'Estat Veneçolà "és responsable" i afegeixen: "No consentirem la
manipulació, la dissimulació i l'atenuació d'aquests greus fets. És el nostre compromís com a Església, que veu en el rostre
sofrent dels familiars i de les víctimes el mal de nostre Senyor Jesucrist. Aquestes dues víctimes avui representen els crits de
molts altres ciutadans que han estat sotmesos a iguals patrons i els seus casos han estat invisibilitzats".
La Comissió de Justícia i Pau de l'episcopat veneçolà continua denunciant en el comunicat que "la desaparició forçada, la
tortura, els tractes cruels, inhumans o degradants, excessos policials" s'han convertit en pràctiques permanents dins del cos
militar i policial. Aquestes pràctiques constitueixen un "atemptat a la dignitat de la persona i viola les convencions i tractats
subscrits per la República, que fa responsable directament als funcionaris que les ordenen, les apliquin, les tolerin o que podent
impedir-ho, no ho facin".
Sobre el cas de Rufus Chacón, els bisbes assenyalen que "la desproporció en l'ús de la força" ha deixat "seqüeles
inesborrables en la família". El jove s'ha quedat cec i desfigurat i "sense ganes de viure" i la seva mare està "traumatitzada". A
més, a banda i se li neguen els drets bàsics de la vida i també el de manifestar-se. "El silenci no és una opció davant tant
atropellament", recalca el document.
Pel que fa a la mort del capità Arévalo, exigeixen que les investigacions hagin de realitzar d'acord als "estàndards i protocols
internacionals relacionats amb els casos de tortura i no com una simple investigació penal", la qual cosa suposa "la realització
de l'autòpsia de llei adequada i amb experts independents "i" preservar de manera adequada tot el patrimoni probatori".
A més, consideren inacceptable "la prequalificació i imputació d'homicidi preterintencional amb causal, de la qual la Comissió
ha tingut informació", que "pretén dissimular la greu violació dels drets humans infringida contra el Capità Arévalo".
Els prelats manifesten que coneixen que els perpetradors d'aquests crims són joves de tot just 22 i 23 anys i es lamenten que
aquest sigui el futur de les Forces Armades, descrivint a aquesta joventut com "víctimes d'un sistema que ha permès aquesta
degradació moral i espiritual al nostre país".
Finalment, la Comissió de Justícia i Pau exhorta a l'Oficina de l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans a exigir a
l'Estat veneçolà "el cessament del patró de violacions als drets humans al país" i a tots els familiars i grups de drets Humans "a
no defallir en l'instrument de la denúncia que sembla ser avui no tan assertiu davant un Estat d'alta impunitat".
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