Editorial

E

l passat 7 de maig ens van convidar a participar al IV Espai Obert de Voluntariat
Penitenciari; un espai molt interessant i formatiu de trobada entre les diferents
entitats amb voluntaris que fan tasques dins l’àmbit penitenciari.

En les Taules de Treball vàrem participar en el de Sensibilització i la pregunta
què es feia era: cóm s’ha de sensibilitzar la societat en quant a la temàtica
penitenciària? I la meva reacció va ser preguntar-me: qui ha de sensibilitzar?
La presó és un ens voluntàriament desconegut per la gran majoria de la societat, una
situació que sembla que a la pròpia presó ja li va bé (això és una opinió personal i
subjectiva de la que només jo em faig responsable). Tot allò desconegut ens provoca
temor i, a falta d’informació, nosaltres mateixos ens creem una imatge, generalment
negativa.
Si la presó, en comptes d’un medi tancat, fos oberta a la societat; si la societat fos
testimoni del seu procés de rehabilitació i de les accions educatives que van a afavorir un
canvi de comportament en les persones que passen per ella; és a dir, que les persones
que entren no són les mateixes que surten i que, aquestes, estan preparades per viure en
societat, llavors no s’estigmatitzaria a aquest col·lectiu. Per descomptat que la presó ha
de demostrar que veritablement és això el que s’està fent.
Per això, el que proposem és que sigui la mateixa presó l’agent de sensibilització de la
Comunitat a la que ha de retornar la persona presa, i això requereix d’una obertura
d’aquesta.
No volem dir que aquest paper hagi d’ésser exclusiu de l’Administració, ja que les
persones que formem part d’aquest món, ja sigui perquè estem internes, o perquè fem
activitats, o, simplement, estem interessats, som presó i tenim part de responsabilitat en
la tasca de sensibilització.
Recordem que la voluntat de conviure a la Comunitat no ha de ser única de l’ex-intern,
sinó que ha de ser compartida amb la Comunitat, de tal manera que la persona que
retorni a aquesta pugui exercir, sense condicionants, els seus drets i deures.
Comencem per aquest petit gra de sorra....
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