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ÁSIA/LAOS – Libertados os dois Pastores cristãos presos por “difusão da
fé”
Savannakhet (Agência Fides) – Dois Pastores cristãos laotianos presos no dia 5 de fevereiro de 2013 sob acusação
de “difundir a religião cristã” foram libertados e em meados de março retornaram às suas famílias. É o que
confirma à Agência Fides a Ong “Christian Solidarity Worldwide”, que mantém contato direto com as
comunidades cristãs locais.
Os três Pastores cristãos protestantes Bounma, Somkaew e Bounmee foram detidos em 6 de fevereiro passado no
Distrito de Phin, província de Savannakhet, quando um oficial da polícia os surpreendeu enquanto vendiam e
duplicavam um DVD de conteúdo cristão intitulado “O fim dos tempos”, em uma loja no mercado do distrito
(veja Fides 8/2/2013). As autoridades os acusaram de “difundir a religião cristã” por meio de vídeo. O
comerciante e um dos Pastores foram libertados logo após a prisão, enquanto os outros dois foram retidos e
conduzidos ao cárcere do distrito de Phin. Por um certo período, os dois ficaram presos em uma ala de máxima
segurança do cárcere, reservada a prisioneiros acusados de crimes graves. As condições desta ala da prisão são
especialmente rígidas: os detentos são acorrentados entre si e não deixam suas celas nem mesmo para suas
necessidades fisiológicas. O Pastor Bounma foi duramente agredido pela polícia carcerária, na tentativa de
induzi-lo a confessar.
A Ong CSW, ao receber positivamente a libertação dos Pastores, denuncia as falsas acusações contra os três
homens e o uso da tortura para obter a confissão. “Exortamos as autoridades do Laos a tutelar o direito de
liberdade de pensamento, de consciência e de religião, e a garantir que os detentos não sejam objeto de tortura ou
tratamentos crueis, desumanos ou humilhantes, em linha com as obrigações do governo do Laos, no quadro da
Convenção internacional sobre os direitos civis e políticos”, afirma uma nota enviada à Fides pela CSW. (PA)
(Agência Fides 9/4/2013)
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