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ÁSIA/ÍNDIA – Mais bolsas de estudo para cristãos tribais e dalits: apelo
ao presidente da Índia
Bhopal (Agência Fides) – Aumentar as bolsas de estudo para alunos cristãos na Índia: é o que pediram ao
presidente da Federação indiana, Pranab Mukherjee, duas Organizações não-Governamentais compostas por
leigos cristãos do estado de Madhya, no centro da Índia. Como informa uma nota enviada à Agência Fides, as
duas organizações, “Rastriya Secular Manch” e “Isai Maha Sangh”, encontraram Mukherjee, assinalando-lhe uma
série de questões que tocam as comunidades cristãs na Índia. Dentre as urgências, está a de aumentar as bolsas de
estudo para estudantes cristãos, vistas as dificuldades enfrentadas pelas famílias em providenciar o necessário para
obter as bolsas. As maiores dificuldades derivam da mentalidade discriminatória enraizada na administração civil:
os direitos são negados, de modo específico, aos cristãos que pertencem às castas mais baixas, aos tribais e aos
sem-casta, como ressalta pe. Anand Muttungal, coordenador de “Isai Maha Sangh”. As duas ONGs entregaram ao
Presidente um memorando ressaltando que o governo de Madhya Pradesh, conduzido nos últimos nove anos pelo
partido nacionalista “Bharatiya Janata Party” (BJP), seguiu critérios que penalizaram fortemente as minorias
religiosas como cristãos e muçulmanos, dando espaço aos movimentos extremistas hindus. O documento assinala
sobretudo que "os recursos financeiros do Estado foram usados para proteger e promover o desenvolvimento fiel
da comunidade hinduísta", e que muitas políticas adotadas são "contrárias ao espírito da Constituição indiana".
Por esta razão, as associações pedem respeito e garantias sobre a adoção de políticas justas, típicas de um Estado
laico, que não discrimina os cidadãos de um credo religioso minoritário. (SD-PA) (Agência Fides 12/6/2013)
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