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ÁSIA/ÍNDIA – Acusações de "conversões forçadas": extremistas
hinduístas contra os cristãos em Kerala
Kochi (Agência Fides) - Os hinduístas radicais cometem violência contra os cristãos no Estado de Kerala, no sul
da Índia. Em Kerala, cristãos constituem 20% da população e são uma parte da sociedade, muito apreciada pelo
grande esforço no campo da educação. Os ataques de grupos extremistas hinduístas são raros, mas alguns
episódios começam a despertar perplexidade. Conforme relatado à Agência Fides por fontes locais, cerca de um
mês atrás, um grande encontro de comunidades cristãs no "New Hope Bible College" em Palunda, em Kerala, foi
abruptamente interrompido pela irrupção de mais de 150 hinduístas do grupo "Aikyavedi" organização
fundamentalista. Os militantes começaram a perseguir os fiéis e os organizadores, acusando-os de “converterem
com a força ao cristianismo pessoas pobres e marginalizadas” que estavam presentes no encontro. Os cristãos
chamaram imediatamente a polícia que, ao chegar, falou com os militantes inbà e com os líderes cristãos. Para
aplacar os ânimos, os organizadores decidiram se despedir de todos os não-cristãos que tinham sido convidados
para o encontro e que estavam participando como observadores. Os radicais hinduístas decidiram, por sua vez,
descontar seu descontentamento num fotógrafo do jornal local “Swantham”, que está internado no hospital. No
final do Congresso, enquanto os fiéis cristãos deixavam o local, seus carros e ônibus foram apedrejados. Fontes de
Fides recordam que o Kerala sempre deu a todo o país um “exemplo de harmonia entre os fiéis”, reiterando o
empenho dos cristãos em construírem uma convivência pacífica, no respeito da liberdade de religião, garantida
pela Constituição indiana. (PA) (Agência Fides 14/5/2013)
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