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ÁSIA/ÍNDIA - Eleições em Madhya Pradesh: sim ao compromisso dos
cristãos na política
Bhopal (Agência Fides) – Os cristãos são chamados a engajar-se para dar sua contribuição na construção de uma
nação realmente democrática, respeitosa da dignidade e dos direitos humanos, baseada nos valores da
fraternidade, igualdade e bem comum: é o que afirmaram mais de mil líderes cristãos do estado de Madhya
Pradesh (Índia central) participando de um fórum, há alguns dias, em Bhopal. Como informam fontes locais da
Fides, o fórum foi organizado pela federação ecumênica "Isai Maha Sangh", em preparação para as eleições
legislativas, programadas para 2013 naquele estado.
Entre março e outubro de 2013, dez estados indianos renovarão suas câmeras parlamentares. Dentre estes, alguns
estados importantes e populosos como Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, o distrito da capital Délhi,
Chhatisgarh; outros estados no nordeste da Índia, como Mizoram e Meghalaya, e um estado ainda muito
disputado, como Jammu e Kashmir.
Em alguns destes estados, as minorias religiosas se encontram em condições difíceis ou sofrem pressões de grupos
radicais hindus. Por isso, os participantes do encontro de Bhopal discutiram ativamente sobre como lançar
programas para identificar e fazer amadurecer novos líderes cristãos que possam ter relevo no cenário político.
Emergiu a urgência de motivar os cristãos. Sujeet Wiliams, Presidente do fórum ecumênico "Isai Maha Sangh",
disse à Fides: “No cenário atual, a presença de líderes cristãos na política é frágil: para ser significativos, os
cristãos devem se unir, superando as diferenças confessionais”.
Participaram da reunião também expoentes de todos os partidos do Madhya Pradesh, como o Partido do
Congresso, o "Bhartya Janata Party", o "Partido Comunista da Índia", o Partido da comunidade indiana
(marxista), Jantadal United. (PA) (Agência Fides 3/12/2012)
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