FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/PAQUISTÃO - A Comissão "Justiça e Paz": "Governo e polícia são os
responsáveis pela violência contra os cristãos"
Lahore (Agência Fides) - "Governo e polícia são os responsáveis pela violência contra os cristãos": é o que afirma
numa declaração forte, a Comissão "Justiça e Paz" da Conferência Episcopal do Paquistão, falando depois do
ataque sério contra a "Joseph Colony" de Lahore, em que 178 casas de cristãos foram destruídas. Num
comunicado enviado à Fides, a Comissão exorta o Governo do Punjab "a adotar medidas de longo prazo para
controlar os abusos da lei da blasfêmia".
Pe. Emmanuel Yousaf, Diretor da Comissão, e Peter Jacob, Diretor Executivo, definem "a polícia e a
administração os principais responsáveis pela situação, que permitiu o desenvolvimento de uma tragédia no
coração da cidade". O governo provincial é responsável – se afirma - porque "ignorou a situação das minorias e a
crescente intolerância religiosa fomentada por grupos extremistas". Além disso, "não prestou atenção às
recomendações formuladas pelo pedido judiciário conduzidas depois dos acontecimentos de Gojra em 2009,
quando seis cristãos foram queimados vivos e 140 casas de fiéis foram também queimadas. " Se os governos
provincial e federal "tivessem apresentado garantias jurídicas e reformas administrativas, a tragédia de sábado
poderia ter sido evitada", prossegue o texto. O comunicado pede "uma investigação imparcial e crível", "a punição
dos culpados" e "uma compensação adequada para cerca de 200 famílias afetadas".
A Comissão observa ainda, "a gravação de um falso caso de blasfêmia contra o cristão Sawan Masih": por isto
pede que a queixa de blasfêmia contra o inocente seja imediatamente revogada e que o jovem seja liberado. O
abuso da lei da blasfêmia é difundido no Punjab e abrange cerca de 80% dos casos notificados na província. O
comunicado convida o governo do Punjab "a aceitar o desafio de uma reforma jurídica e administrativa para
prevenir abusos nos casos de blasfêmia". (PA) (Agência Fides 11/3/2013)
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