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ÁSIA/PAQUISTÃO - Balanço da Comissão “Justiça e Paz”: nove locais de
culto destruídos em 2012
Lahore (Agência Fides) – Nove locais de culto foram danificados, destruídos ou saqueados no Paquistão, em
2012. Na lista, estão cinco igrejas, três templos hindus e uma mesquita islâmica dos Ahmadi, ou seja, espaços
sagrados de minorias religiosas: isso indica uma preocupante tendência à violência contra as minorias religiosas
no país. É o que afirma a Comissão Justiça e Paz da Conferência Episcopal do Paquistão, em nota enviada à
Agência Fides, referindo que 27 locais de culto das minorias religiosas foram alvo de atos vandálicos nos últimos
quatro anos. A Comissão assinala também outros casos de ocupação forçada de terrenos destinados a locais de
culto ou espaços existentes, assim como homicídios de pessoas que construíam locais de culto.
Em 2012 três igrejas em Sindh, uma em Mardan e uma em Faisalabad (em Punjab) fora atacadas, os templos
hindus foram destruídos em Karachi e Peshawar, enquanto uma mesquita dos Ahmadi foi demolida em Kharian,
Punjab. Os autores destes episódios são todos “homens não identificados”, com a exceção do local de culto
Ahmadi, demolido pela polícia de Punjab.
As raízes destes gestos estão em uma “mistura de falta de bom-governo, conivência e medo” por parte do Estado.
Com efeito, apesar de a Constituição do país defender as minorias e garantir a igualdade de direitos, a ação penal
é quase sempre fraca quando locais de culto de minorias são atacados.
Segundo os advogados, não obstante claras disposições no campo penal, a lei é escassamente aplicada e há pouca
vontade política para tutelar os direitos das minorias: esta atitude gera impunidade. Segundo Peter Jacob, Diretor
da Comissão Justiça e Paz, os ataques contra minorias poderão terminar somente se o Paquistão adotar uma lei
específica sobre a “violência contra minorias”, como a que existe de tutela das mulheres. “É o único caminho
possível” – afirma Jacob. (PA) (Agência Fides 21/12/2012)
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