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ÁSIA/PAQUISTÃO – Ameaças contra Ong cristã engajada com a
transparência da política e a participação das mulheres
Faisalabad (Agência Fides) – Mulheres de uma ONG cristã receberam ameaças de Rao Kasif Raheem Khan,
candidato muçulmano do partido “Pakistan Muslim League-N”, por sua campanha de educação dos eleitores e
eleitoras sobre uma política transparente e os direitos das mulheres. Com vistas nas eleições de sábado, 11 de
maio, a Ong AWAM (“Association of Women for Awareness & Motivation”), de inspiração cristã, promoveu
uma campanha de sensibilização sugerindo aos eleitores que peçam aos candidatos “compromissos escritos”. A
campanha, realizada por cinco meses, quer suscitar, de modo especial, a sensibilidade sobre a proteção dos
direitos e da dignidade das mulheres. Foi conduzida de modo capilar no território em 42 sessões eleitorais
femininas, em quatro circunscrições de Faisalabad, na província de Punjab, convidando as mulheres a expressar
seu voto: no território, para as eleições gerais de 2008, a participação feminina às urnas foi inferior a 30%.
Durante a campanha, grupos de cidadãos, de cada sessão eleitoral, visitaram comunidades locais, associações,
comitês e famílias, condenando a prática da venda e do comércio de votos, e tentando mobilizar as mulheres
eleitoras.
Durante esta obra meritória, dois ativistas de AWAM, Qurat-ul-Ain e Shabana Bashir, foram fortemente
insultados por seu suposto "comportamento errado" e ameaçados com "consequências terríveis" pelo expoente da
“Pakistan Muslim League-N”. Nazia Sardar, mulher cristã, diretora de AWAM, disse à Fides: "Procura-se
desencorajar o eleitorado feminino de tomar parte na vida política, fato que iria fortalecer a cultura da democracia
no Paquistão". A AWAM pede uma intervenção da Comissão Eleitoral em relação aos partidos e candidatos que,
na verdade, se opõem à cultura da participação e promovem a compra e venda de votos. (SK-PA) (Agência Fides
8/5/2013)
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