Torna a créixer la població penal a tot l’Estat
“Com es coneix el millor govern?... Quan no ha d’aplicar correctius”

(Tao, LVIII)

Els correctius s’han d’aplicar, però la seva aplicació és símptoma
d’un mal funcionament de la societat... i del govern.

Segons Justícia i Pau, si el sistema es manté, l’any 2007 hi haurà un 43% més de presos
(veure gràfic) sense que la seguretat hagi augmentat.
Segons l’INE, hem passat d’una
població penal de 13.999 presos
en 1983 a 58.241 en 2004.
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O sigui, que en 21 anys (menys d’1
generació), la població penal s’ha
multiplicat per 4,16, o, el que és el
mateix: ha augmentat un 316 % !!!
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Parla un professor-advocat:
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“La meva opinió és que el govern
està fora de la llei, ja que no vol
respectar la Constitució que ha jurat
“respectar i fer respectar”.”
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Estarà relacionat aquest brutal
increment de la població penal amb la
violació sistemàtica dels drets dels
nens a l’escola, dels joves en l’accés a
l’habitatge i al treball estables, dels
presos a les presons i de tots a la
informació? ...un enigma evident...

Anys

Es tornen a repetir les “desconegudes” circumstàncies que van fer pujar la població penal als anys 80?
Possiblement, aquests augments de la població penal, que es donen a la majoria dels Estats
desenvolupats, estan relacionats amb circumstàncies que “convé” amagar (però no a nosaltres).

Violència juvenil: Un factor que pronostica un mal futur si no el corregim a temps és l’augment de
la violència infantil i juvenil. La violència contra els pares s’ha disparat a partir de 1997 (veure gràfic Centre
Reina Sofia-M.I.). I no parlem de la violència a les escoles!
En canvi, les víctimes de l’anomenada “violència de gènere”
no han estat augmentant contínuament des de 1997, tal i com
se’ns fa creure... (gràfic segons les mateixes fonts).

Estan
desviant la
nostra
atenció?
Demana la
investigació
d’aquests
fenòmens!
La propera
víctima pots
ser tu! (A
través dels
teus fills,
nets,
germans, alumnes...). Exigeix-la al partit, al sindicat, a
l’administració, a l’assemblea, als investigadors...
És la teva i la seva obligació.
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