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ÁSIA/ÍNDIA - Sinal verde á “Comissão para as minorias” no estado de
Kerala
Cochin (Agência Fides) – É iminente a criação de uma “Comissão especial para as Minorias” no estado indiano
de Kerala, no Sul da Índia. Kerala é o estado indiano com a mais alta porcentagem de cristãos (mais de 16%) e
com um dos mais elevados índices de instrução da Índia. Como informam fontes locais da Fides, o governo do
estado, liderado pelo Premiê V.S. Achutandan, do Partido Comunista, deu sinal verde ao projeto de uma
“Comissão para as Minorias”. Este tipo de Comissão, que tem como tarefa monitorar a situação e tutelar os
direitos das minorias étnicas, religiosas, e culturais, já existe em 16 estados da Índia. Sua criação em todos os
estados foi formalmente auspiciada pela “Comissão federal para as minorias”, já ativada pelo Estado central. Em
Kerala a Comissão foi apoiada ativa e especialmente pelas minorias muçulmanas, mas teve também apoio de
cristãos, siques, parsis e budistas.
Recentemente, observadores e grupos muçulmanos assinalaram violências e uma “campanha de intolerância”
contra eles por parte de grupos extremistas hindus também em Kerala. Interpelado pela Agência Fides, o
intelectual católico Ignatius Gonsalves, Diretor do semanário católico "Jeevanaadam"("A Voz da Vida"),
publicado pela Igreja católica em Kerala desmentiu esta interpretação. “São alguns grupos muçulmanos
fundamentalistas que espalham estes alarmes, opondo-se também aos muçulmanos moderados. No passado,
Kerala foi o único estado na Índia que permaneceu calmo enquanto outras regiões registravam violentos atritos
entre muçulmanos e hindus. O mérito é em grande parte da Liga muçulmana, partido moderado. Em Kerala,
também os hindus são geralmente de mente aberta e não sectários. O partido fundamentalista hindu, Baratiya
Janata Party (BJP), que governa em outros estados indianos, não possui nenhum membro na Assembleia
legislativa de Kerala: esta é uma prova suficiente da mentalidade da população. Acrescenta-se que no território,
estão crescendo muito os militantes islâmicos, alimentados pelos países do Golfo. E por vezes, os hindus se
sentem ameaçados”. Em Kerala, onde vivem mais de 33 milhões de pessoas, os hindus são 63%, os muçulmanos
20%, os cristãos 16% e fiéis de outras religiões, 1%. (PA) (Agência Fides 24/11/2012).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

