Começar a sentir-se Humano
O que se segue é uma entrevista de Petri Bautista,
que recentemente começou a trabalhar nos
Programas de Educação para a Paz (PEP) em
Espanha, a Luís Mesón, um dos pioneiros do
programa
em
estabelecimentos
prisionais
espanhóis. A Petri é amiga pessoal do Luís há
muitos anos e, nesta entrevista, traz-nos a Primeira
Parte da evolução do PEP em Espanha.
Petri: Por favor, descreve o nível de implementação que o PEP alcançou em prisões
espanholas.
Luís: Atualmente, o PEP está a ser apresentado em
dez
prisões
em
Espanha
e
esperamos
confirmação para mais seis. Há cerca de 50
voluntários a ajudar na apresentação do PEP em
prisões, e a frequência semanal é de cerca de
130 reclusos.
Petri: Podes descrever as tuas principais
responsabilidades enquanto voluntário da TPRF
nesses centros?
Luís: O objetivo fundamental é disponibilizar este
programa aos reclusos. As outras atividades
derivam daí. Na prática, asseguramos que os
audiovisuais estão em perfeitas condições e que
os materiais impressos estão o melhor possível,
dentro das nossas limitações orçamentais.
Também mantemos uma atitude positiva e
amigável não só com os responsáveis da instituição, mas também com os reclusos.
Petri: Quais são para ti os aspetos mais satisfatórios
do teu trabalho como voluntário?
Luís: Para além do impacto desta mensagem, que
tem um significado muito especial dentro destes
muros, uma das experiências mais satisfatórias
para mim é ouvir um recluso falar da sua
evolução pessoal e das mudanças, pequenas ou
grandes, que estão a acontecer na sua vida.
Petri: Podes contar algumas histórias do teu
trabalho com os reclusos ao longo dos anos?
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Luís: Basta dizer que, na atmosfera de paz e de
esperança que é criada durante o programa,
mesmos os homens mais duros podem mostrar
uma ternura e sensibilidade que poucos
imaginariam dentro das paredes de uma prisão.
Lembro-me da expressão, quase diária, de uma
antiga traficante de droga que dizia que, nos
seus sessenta e tal anos, nunca tinha sido capaz
de descobrir quem era e que, graças a Prem
Rawat, estava a descobrir o seu verdadeiro ser.
Num dos workshops, um aluno novo tinha
expressado alguma confusão acerca de um
vídeo de animação que tinha sido mostrado
sobre uma formiga que tinha sal na boca
quando experimentou o açúcar que outra
formiga lhe dera. Outro recluso, que não se
conteve, levantou-se e explicou o que a história
tinha significado para ele: “O sal é quando vimos
para aqui e não deixamos para trás todas as
coisas negativas lá de fora. Então, o açúcar que
podemos saborear aqui não sabe a açúcar, mas
a sal. Se deixarmos para trás tudo o mais, então
podemos ver realmente como o açúcar sabe
bem.”
Noutra altura, um dos participantes habituais de
um programa deixou de vir por um tempo.
Quando voltou, disse-nos que tinha sido enviado
para outro setor como castigo. “Levaram-me
para um sítio onde eu tinha estado por muitos
anos,” disse ele, “e isso ajudou-me a compreender que eu tinha mudado. Agora sou outra
pessoa. Durante o tempo que ali estive, impedi
quatro lutas. Antes, teria sido eu a começá-las.
Em toda a minha vida, nunca tive ninguém que
me amasse. Cresci na rua desde criança, como
um animal, e agora encontrei alguém que me
trata como um ser humano. É isto que encontro
nestes workshops. Ajudam-me a sentir que sou
um ser humano.”
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