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ÁSIA/PAQUISTÃO - Cristãos "tratados como animais" por muçulmanos em
Punjab
Kasur (Agência Fides) - Os cristãos são "tratados como animais". São negados a eles a dignidade de seres
humanos: esta denúncia chegou à Agência Fides do distrito de Kasur, na província de Punjab, no distrito já
conhecido por caso de estupro, ainda impune, da jovem cristã de 15 anos Fouzia Bibi (veja Fides 4/06/2013). A
organização não governamental "Lead" (Legal Evangelical Association Development") informou a Fides outro
episódio em que os cristãos de Kasur sofrem abusados e maus-tratos por parte dos muçulmanos.
Nos últimos dias, alguns muçulmanos locais abusaram, zombaram, espancaram e humilharam publicamente
homens e mulheres cristãos, trabalhadores agrícolas ou pastores. Conforme relatado à Fides, a desencadear a
violência física e psicológica foi uma banal invasão de alguns rebanhos cristão do Shoukat Masih nas terras de
alguns muçulmanos. Os animais foram presos e quando os fiéis foram reclamá-los, começaram os espancamentos.
Em 2 de junho, alguns homens muçulmanos invadiram a casa de uma família cristã, bateram nas três mulheres
Arshad Bibi, Sajida e Saruyia, despindo-as e, em seguida, forçando-as a andar nuas pelas ruas, enquanto eram
ridicularizadas e molestadas sob os olhos de todos os habitantes da aldeia, que não fizeram nada. O mesmo
tratamento humilhante foi reservado a dois anciãos cristãos, pais de Shoukat Masih. Manifestada a vontade de
denunciar o fato, "alguns policiais também invadiram nossa casa com os proprietários muçulmanos e ameaçaram
de nos envolver num processo criminal", disse Shoukat Masih.
Os fiéis se dirigiram ao rev. Saleem Gill e à ONG "Lead", liderada pelo advogado Mushtaq Gill para pedirem
assistência jurídica. Foi então possível registrar uma queixa formal ("First Information Report") sobre o fato.
Outra família cristã do local disse que tinha sofrido abusos e maus-tratos de fazendeiros muçulmanos, seus
empregadores. (PA) (Agência Fides 10/6/2013)
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