El Salvador - Emergència a les presons: lluita contra la violència del nou president, amb el suport de l'Església
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La mitjana diària d'assassinats a El Salvador entre l'1 de juny i el 6 de juliol va ser de 7.6, molt més baixa que la mitjana diària
de 12.7 assassinats ocorreguts durant el govern anterior. Si la mesura es realitza des del 20 de juny, quan va començar el nou
pla de seguretat, la mitjana diària es redueix a 7.1. Amb aquestes dades, el govern del nou president del Salvador, Nayib
Bukele, que dirigeix ??el país des de l'1 de juny, ha declarat que manté "l'emergència a les presons fins que les colles deixin de
matar".

Amb les noves disposicions legals per als centres de detenció, el President, durant una conferència de premsa celebrada ahir,
va explicar que hi ha resultats reals i que caldrà continuar, tot i que alguns jutges indiquen que aquest tipus de llei ha de durar
només 15 dies. Les mesures penitenciàries s'han adoptat des del 22 de juny com una estratègia integral per aturar
permanentment les operacions de colles, que continuen manejant el crim a la societat des de la presó.
Referent a això, el 5 de juliol es va celebrar una reunió del ministre de Justícia amb el president de la Cort Suprema per
accelerar molts judicis i verificar l'eficàcia dels tribunals al més aviat possible.
Per part de l'Església Catòlica, l'arquebisbe de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Ales, va comentar: "Em complau que es
treballi tan ràpid i preocupats per combatre la violència, perquè tots sabem que es necessita una solució. El tema de la
violència és el que més afecta la societat salvadorenca i això ho saben tots per les investigacions que s'han realitzat. Quan el
President de la República enfronta aquest problema amb tanta rapidesa i preocupació, la gent està feliç i plena d'esperança",
comenta l'arquebisbe. "La població està d'acord amb aquestes polítiques de seguretat. Em sembla que aquest és un esforç de
bona voluntat, i si ens unim, generarà bons efectes", ha conclòs.
La situació de violència generada a El Salvador per bandes criminals és una trista característica social dels últims anys. Fides
ha informat diverses vegades sobre les iniciatives de l'Església Catòlica per a la pau social, quan l'Església va insistir en la
treva de pau per aturar els assassinats i fins i tot un primer intent de diàleg entre les maras i el president Fune
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FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.

