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ÁSIA/ÍNDIA - Um futuro novo para os cristãos de Karnataka
Bangalore (Agência Fides) – Pode haver um futuro diferente, feito de respeito dos direitos, diálogo, justiça e
harmonia para os cristãos de Karnataka, um dos maiores estados indianos, onde nos anos passados se registrou um
recorde de violências anticristãs. Depois das eleições locais de 5 de maio passado, o partido extremista hindu
“Bharatiya Janata Party” (BJP, “Partido do povo indiano”), que governou no último mandato, obteve apenas 40
cadeiras do Parlamento de Karnataka, enquanto a maioria foi ao partido do Congresso, que obteve 121 cadeiras
das 223 totais.
Em nota enviada à Fides, o Arcebispo de Bangalore, Bernard Moras, informa ter encontrado o recém-eleito Chefe
de governo, Siddaramaiah, e levado os augúrios do Conselho dos Bispos de Karnataka, do qual Moras é
presidente, expressando esperança e expectativas em nome de todos os cristãos do território. O Arcebispo
ressaltou a oportunidade de que os fiéis cristãos sejam mais envolvidos e presentes em cargos do governo,
entidades e instituições públicas.
Pe. Faustine Lobo, sacerdote de Bangalore e Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias na Índia, explica
à Agência Fides: “Hoje há mais confiança em meio à população. Pode-se construir um novo clima social e
religioso. O BJP sofreu uma sonora derrota por várias razões: está dividido em muitas facções; foi protagonista de
uma péssima administração e de casos de corrupção, tendo três ministros presos; usou a abordagem do
‘comunitarismo’, forçando uma política que gerou divisão e discriminação pelas minorias. O povo não gostou e
não renovou seu voto no BJP. Hoje, o partido do Congresso tem uma boa oportunidade de mostrar uma política de
bom governo, que pode produzir bons frutos, já que daqui a um ano e meio haverá eleições nacionais. Os
resultados do voto em Karnataka são uma advertência ao BJP e a toda a nação: fomentar o conflito social e
religioso não repaga. Como Igreja, sempre promovemos e continuaremos a promover uma abordagem baseada no
diálogo e na harmonia entre diferentes comunidades. Confiamos num futuro de paz e de desenvolvimento para os
cristãos de Karnataka”.
Segundo um recente relatório da Ong “Catholic Secular Forum”, Karnataka é o centro dos casos de violência
intercomunitária e inter-religiosa, com mais de 1.000 ataques contra cristãos em 2011, uma média de 3-5 ataques
por dia. (PA) (Agência Fides 24/5/2013)
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